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RESUMO 
 

PASCOTO, R. (2006). Primeiras manifestações de identidade de 
gênero: um estudo com crianças de 16 a 18 meses. Dissertação de 
Metrado, Curso de Pós-Graduação em Psicologia da Educação, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 
 
 
        A sexualidade humana é um tema que desperta o interesse da 
sociedade de forma geral, promovendo curiosidade, expectativas e 
também é mais uma condição de formação da personalidade de 
todo indivíduo. Estudos anteriores sugerem que bem antes dos três 
anos de idade, as crianças começam a categorizar os objetos e 
manifestam preferências em função do gênero, ou seja, tendem a 
escolher aqueles que em sua cultura são considerados apropriados 
ao seu sexo biológico. Esta pesquisa trata das manifestações 
precoces de identidade de gênero. O objetivo foi investigar se as 
crianças mais jovens manifestam comportamentos relacionados às 
categorias sexuais: masculinas e femininas. Participaram deste 
experimento 20 crianças, sendo 10 meninas e 10 meninos, com 
idades entre 16 e 18 meses e de nível socioeconômico médio baixo. 
As crianças foram filmadas na presença de brinquedos 
considerados como sendo apropriados ao gênero masculino ou 
feminino. Foram analisadas as escolhas preferenciais e o tempo de 
manipulação. Os resultados sugerem que desde a idade de 16 a 18 
meses, os meninos e meninas fazem escolhas diferenciadas, de 
acordo com a dicotomia Masculino/Feminino, e mostram preferência 
pelos brinquedos que em sua cultura são considerados adequados 
à categoria sexual a que pertencem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

PASCOTO, R. (2006). First manifestations of gender identity: a 
study involving 16 to 18 month-old children. Master´s 
Dissertation, Postgraduate Course in Educational Psychology, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 
 
 
        Human sexuality is a theme that awakes interest of the society 
as a whole, by raising curiosity, anticipation, besides being one 
more determinant of every individual’s personality formation. Former 
studies have suggested that, far before age three, children start to 
categorize objects and express gender-based preference, that is, 
they tend to choose objects which, according to their culture, are 
appropriate to their biological sex. This research deals with the early 
manifestations of gender identity. It aims at investigating whether 
young children´s behavior is associated to their sexual categories: 
male and female. 20 children have taken part of the experiment: 10 
girls and 10 boys between 16 and 18 months of age coming from 
middle-low income households. The children have been filmed in the 
presence of toys considered to be adequate either to female or male 
gender. Their preferential choices and toy handling period has been 
assessed. The results have showed that since 16 to 18 months of 
age, boys and girls make different choices based on the 
Male/Female dichotomy, and express preference for toys which are 
regarded in their culture as suitable to the sexual category to which 
they belong.  
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Introdução 

 

A sexualidade humana é um tema que desperta o interesse da 

sociedade de forma geral. A sexualidade promove curiosidade, expectativas e 

também é mais uma condição de formação da personalidade de todo indivíduo. 

A sexualidade está inserida nas mais diversas esferas sociais: na mídia, nas 

instituições como igrejas, escolas, família. Ela é um fator da maior importância 

na formação da personalidade do indivíduo. 

Mesmo antes de seu nascimento, o futuro bebê começa a ser objeto das 

influências da sociedade, principalmente após o conhecimento de seu sexo, o 

que ocorre bem cedo, com os recursos tecnológicos atuais. Quando a 

identidade sexual do bebê passa a ser conhecida, os pais tendem a 

experimentar expectativas diferentes com relação à sexualidade dos filhos. 

Quando o sexo do bebê é feminino, a tendência verificada é a de estabelecer 

critérios de escolha considerados culturalmente apropriados para este sexo, 

como comprar roupas cor-de-rosa, bonecas... Quando o sexo do bebê é 

masculino, outros critérios serão estabelecidos, ou seja, aqueles considerados 

apropriados para o sexo masculino. Desta forma o quarto poderá ser decorado 

com a cor azul, as roupinhas serão neutras, escuras ou azuis e, pode ocorrer 

que o futuro bebê do sexo masculino já possua até um time de futebol com 

uniforme à disposição.  

Portanto, ao nascer, a criança encontra condições que lhe são pré-

existentes. Tais condições favorecem a manifestação posterior de 

comportamentos relacionados ao seu sexo, que costumam ser designados 

como comportamentos “de gênero”. No decorrer do desenvolvimento, a criança 

construirá sua identidade a partir de sua sexualidade.  

Alguns estudos (Le Maner-Idrissi, Leveque e Massa, 2002; Le Maner-

Idrissi, 1996; 1997; 2001) sugerem que bem antes dos três anos de idade, as 

crianças começam a categorizar os objetos e manifestam preferências em 

função do gênero, ou seja, tendem a escolher aqueles que em sua cultura são 

considerados apropriados ao seu sexo biológico.  
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Em se tratando da questão da sexualidade, um termo que se impôs nas 

últimas décadas é o que diz respeito ao conceito de gênero. O conceito de 

gênero como construção, passou a ser um desafio e um assunto a ser 

estudado e pesquisado. 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer as manifestações precoces 

da identidade de gênero, discutir e analisar os aspectos biológicos, sociais e a 

atividade estruturante 1 do próprio sujeito em desenvolvimento.    

A proposta desta pesquisa surgiu a partir do projeto de cooperação 

“Desenvolvimento das competências, integração escolar e social de crianças e 

adolescentes”. Este projeto, que vigorou no período referente a 2000 e 2003, 

foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros e franceses, do qual surgiram 

oportunidades de intercâmbios de informações científicas, documentações 

especializadas e outras atividades.  A pesquisadora francesa Gaid Le Maner-

Idrissi participou do projeto e trouxe como proposta os estudos sobre a 

construção de identidade de gênero. Idrissi já publicou vários artigos e um livro 

sobre o assunto (ver Le Maner-Idrissi, Leveque e Massa, 2002; Le Maner-

Idrissi, 1996; 1997; 2001).   

Então, a Profa. Maria Regina Maluf, coordenadora do projeto de 

cooperação, me apresentou a proposta para que a pesquisa fosse replicada, 

com a elaboração de uma dissertação, que foi aceita com prontidão. 

Ao iniciar a pesquisa, entendi que o termo gênero é uma complexa 

categoria de análise, e que seria fundamental fazer uma breve referência ao 

percurso do conceito do termo.  

 

 O argumento de que homens e mulheres são biologicamente 

distintos e que a relação entre ambos decorre dessa distinção, 

que é complementar, e na qual cada um deve desempenhar um 

papel determinado, acaba por ter o caráter de argumento final, 

irrecorrível. Seja no âmbito do senso comum, seja revestida por 

uma linguagem “científica”, a distinção biológica, ou melhor, a 

                                                 
1 “...atividade estruturante do próprio sujeito...”: refere-se a uma participação ativa da criança ao construir 
significações em seu meio social  
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distinção sexual serve para compreender – e justificar – a 

desigualdade social (Louro, 1997, p. 20-21). 

 

A questão do Gênero ganhou força no Brasil na década de 1970, com o 

Movimento Feminista e quando surgiram discussões sobre as diferenças 

sexuais. O termo gênero foi proposto por historiadoras que acreditavam em 

mudanças, principalmente com relação às desigualdades de poder. A palavra 

gênero indicava uma rejeição ao determinismo biológico, sendo considerado o 

aspecto relacional entre mulheres e homens, ou seja, “nenhuma compreensão 

de qualquer um dos dois pode existir por meio de um estudo que os considere 

totalmente em separado” (Soihet, 1997, p.63). 

 

Por sua característica basicamente relacional, a categoria gênero 

procura destacar que os perfis de comportamento feminino e 

masculino definem-se um em função do outro. Esses perfis se 

constituem social, cultural e historicamente num tempo, espaço e 

cultura determinados (Matos, 1997, p.97). 

 

As reflexões sobre os direitos da mulher na década de setenta 

assumiram uma nova postura e possibilitaram uma abertura para a discussão 

no âmbito do cotidiano, o que levou a uma reflexão sobre o funcionamento da 

família, o papel da disciplina e das mulheres, e o significados das lutas e 

gestos cotidianos. As referências sobre a questão de gênero têm se tornado 

muito comuns nas Ciências Sociais e também na área da Educação. O estudo 

sobre comportamentos entre os dois sexos tem sido alvo de muitas pesquisas 

importantes. Os questionamentos referentes ao assunto gênero possibilitaram 

investimentos em pesquisas, chamando a atenção de muitos pesquisadores da 

área de desenvolvimento infantil (Lopes, 2000). 

 Ao pesquisar sobre a categoria gênero, percebi que na língua 

portuguesa, a palavra gênero apresenta diversos significados (gênero literário, 

gênero musical, gênero gramatical,...) No Grande Dicionário da Língua 

Portuguesa Larousse Cultural, o termo gênero se apresenta da seguinte forma: 



 

4 
 
 
 

  

Gênero: (sm) (Do lat. genus, generis, nascimento, raça, gênero). 1. 

Conjunto de traços comuns a seres ou a coisas, caracterizando e 

constituindo um tipo, um grupo, um conjunto; espécie, classe, variedade - 

2. Maneira de tratar um assunto para salientar-lhe as características – 3. Modo, 

maneira, atitude, estilo II Gênero humano, o conjunto dos homens. 

D’ Amorim (1989) explica que o conceito de gênero está relacionado ao 

conjunto de aspectos psicológicos e comportamentais do homem ou da mulher, 

ou seja, “a expectativa de determinados traços de personalidade como típicos 

de homens e mulheres, é um construto simbólico, de caráter social, cujas 

bases são os valores do grupo” (p.72).  

Para Kude (1994), o termo sexo é usado para descrever os fatores 

biológicos, como a composição cromossômica, genitálias e o aparelho 

reprodutor, e no caso gênero “deveria ser usado para descrever os fatores não-

fisiológicos do sexo que são culturalmente vistos como apropriados a homens 

ou mulheres.” (p.33). 

Segundo a perspectiva de Joan Scott (1991), no texto “Gênero: uma 

categoria útil para análise histórica”, Gênero é o elemento constitutivo do 

resultado das relações sociais entre homens e mulheres. Foi construído a partir 

de relações sócio-históricas, nas quais o sujeito sempre esteve envolvido. 

Para Canella (1997), a formação dos gêneros é complementar e envolve 

os aspectos biológicos e os psíquicos concomitantemente. Sendo que a 

identidade de gênero é formada a partir de uma organização sociocultural. Ao 

nascer, o bebê tem seu sexo apresentado com base na aparência dos órgãos 

genitais externos, sendo que é a partir desta aparência que se estabelece uma 

identidade e uma direção psíquica para os dois gêneros. 

Para Money e Tucker (1981), a identidade de gênero é o conhecimento 

de si mesmo como homem e como mulher e, como homens e mulheres, eles 

devem se comportar para indicar aos outros a sua sexualidade. Críticos, os 

autores afirmam que o desafio da sociedade é definir estereótipos para permitir 

o desenvolvimento individual: 
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Há o medo de que o enfraquecimento dos estereótipos leve a 

sociedade a ruir, e o medo de que uma mudança radical nos 

estereótipos deixe o seu próprio senso de identidade sem o apoio 

adequado. (p.13) 

 

Ao discutirmos o conceito de gênero, não questionamos apenas 

diferenças sexuais entre homens e mulheres, mas consideramos como estas 

diferenças são construídas a partir das relações sócio-históricas. Podemos 

observar que as expectativas referentes aos sexos sofreram mudanças de 

acordo com o período histórico analisado. Isto torna claro que o social exerceu 

e exerce forte influência sobre o indivíduo, mas também operou mudanças e 

possibilitou uma compreensão mais objetiva sobre o assunto em questão. 

Deve-se observar que a proposta deste trabalho de pesquisa não está 

relacionada diretamente com a definição da formação da Identidade de 

Gênero, mas às manifestações iniciais da mesma.  

 Com base na literatura da área é possível afirmar que a construção da 

identidade acontece ao longo da vida e não somente em uma determinada fase 

da infância ou da adolescência.  No entanto, a proposta de replicação da 

pesquisa de Le Maner-Idrissi, com crianças brasileiras de nível socioeconômico 

baixo, tem o objetivo de verificar se já nos primeiros anos de vida, a criança 

pode manifestar comportamentos relacionados às categorias sexuais: 

masculinas e femininas.  

A pesquisa coordenada por Le Maner-Idrissi sobre as manifestações 

precoces de identidade de gênero na França, revelou que bebês de 16 a 18 

meses manipulam brinquedos considerados adequados para seus gêneros. 

Então, a especificidade deste trabalho de pesquisa, além de replicar o 

experimento de Idrissi, é observar se crianças brasileiras, a partir dos 

dezesseis meses, apresentam comportamentos similares em função do 

gênero. 

  Três aspectos são fundamentais para a construção da identidade de 

gênero: o determinismo genético, o meio social e a experiência individual.   
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O determinismo genético é o primeiro dado de identificação, é a 

formação cromossômica que se encontra na origem da diferenciação dos 

sexos.  

O meio social exerce forte influência na construção da identidade de 

gênero, considerando a dicotomia masculino/feminino; sendo que, os 

comportamentos que são considerados adequados para cada sexo serão cada 

vez mais reforçados durante o desenvolvimento.   

A atividade individual da criança também precisa ser considerada, pois a 

criança nasce em um ambiente em que as condições sociais lhes são pré-

existentes. Então, ela organizará uma estrutura de informações e significados, 

a fim de comportar-se como membro competente de sua cultura.  

Considerando a capacidade de simbolizar que todo indivíduo possui, a criança 

desenvolve seus conceitos através do brincar, introjetando categorias 

referentes à sexualidade, entre outras.  O experimento deste trabalho de 

pesquisa será realizado utilizando-se brinquedos considerados adequados para 

cada sexo. Essa escolha requer um capítulo para o estudo da importância do 

brinquedo.  
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Capítulo 1 

Identidade de Gênero e suas manifestações 

precoces 

 

Brazelton e Cramer(1992) perceberam durante suas experiências 

clínicas e pesquisas realizadas na área infantil, que a noção subjetiva de 

pertencer a um determinado sexo parece desenvolver-se desde a idade 

precoce do indivíduo e através da influência de fatores biológicos e ambientais. 

Unger (1979) define a identidade de gênero, como sendo o conjunto das 

características psico-sociais consideradas apropriadas para cada grupo sexual 

(homens e mulheres), ressaltando a influência dos estímulos biológicos e 

sociais. 

Neste capítulo serão abordados esses dois aspectos, o biológico e o 

social, para compreender as influências dos mesmos na construção da 

identidade de gênero. 

Mas, quando a criança assimila, percebe e começa a se comportar como 

membro competente de sua cultura? 

Através desses questionamentos considero importante destacar, 

também, a atividade estruturante do próprio sujeito em desenvolvimento. Se a 

criança nasce em um ambiente em que as estruturas sociais lhes são pré-

existentes, ela deverá por si mesma, estruturar o seu meio, organizando as 

significações adquiridas.  Assim, a criança se tornará um membro competente 

de sua cultura (Le Maner-Idrissi, Barbu, Maluf, 2004). Este enfoque nos remete 

à abordagem cognitiva de Piaget. 

 Portanto, neste capítulo serão abordados aspectos que permitem 

compreender a construção da identidade de gênero durante os primeiros anos 

de vida: o papel da biologia, o papel do meio social e das cognições. 

 

 



 

8 
 
 
 

 

 

1.1- Aspectos biológicos 

 

O sexo corporal se estabelece na vida intra-uterina, e os cromossomos 

sexuais é que vão orientar esse desenvolvimento. Uma mulher tem dois 

cromossomos X, enquanto um homem tem XY, portanto, o cromossomo X está 

agregado a ambos. Se o óvulo for fecundado por um cromossomo X, será uma 

menina; e se for um cromossomo Y, será um menino. De tal modo que se 

tornará possível atribuir um sexo ao indivíduo, até mesmo antes de seu 

nascimento. 

Além do sexo corporal, deve-se destacar a importância e influência de 

outros aspectos biológicos para a determinação das diferenças sexuais e 

comportamentais como: aspectos neurológicos e endocrinológicos.  

Kimura (2004) explica que os testículos produzem hormônios que são 

responsáveis pela transformação das genitálias em órgãos masculinos, e 

também pela organização, no início da vida, dos comportamentos masculinos 

correspondentes. A autora cita pesquisas realizadas na Univesity of Wisconsin, 

onde encontraram evidências de que, na ausência de influência hormonal 

masculina, é que se desenvolvem estruturas genitais e comportamentais 

femininas. A anatomia feminina e, provavelmente a maior parte dos 

comportamentos associados às fêmeas, são o modelo padrão na ausência de 

andróginos (hormônios masculinos).    

O neuropediatra Salomão Schwartzman, professor de pós-graduação 

em Distúrbio do Desenvolvimento, participou de uma entrevista intitulada 

“Diferenças de Gênero” no site oficial de Dráuzio Varella e afirma que mesmo 

sendo polêmicos, os estudos mais recentes revelam que as diferenças sexuais 

começam a ser determinadas pela ação dos hormônios sexuais ainda durante 

a gestação. Portanto, além dos fatores culturais e sociais, uma força biológica 

parece orientar também essas considerações (www.drauziovarella.com.br, 

acessado em maio de 2006). 
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Evidências acumuladas recentemente, entretanto, sugerem 

que os efeitos dos hormônios sexuais na organização cerebral 

ocorrem tão precocemente na vida que, desde o início, o meio 

age sobre cérebros organizados de forma diferente em meninos e 

meninas. Esses efeitos tornam difícil, se não duvidosa, a 

avaliação do papel que a experiência desempenha, independente 

da predisposição fisiológica (Kimura, 2004). 

 

Salomão Schwartzman destacou que o cérebro do sexo masculino é 

banhado por quantidade maior de testosterona, o hormônio masculino, do que 

o cérebro feminino. Os estudos atuais sugerem, portanto, que quando banhado 

por muita testosterona, o cérebro é construído de uma forma diferente.  

Existem pesquisas revelam que ao manipular esse hormônio em animais de 

laboratório ou em pessoas, podem ocorrer mudanças de determinados 

comportamentos.  

Kimura (2004) analisou, em seu artigo sobre a descoberta de diferenças 

entre os sexos em um grupo de neurônios do cérebro humano, que partes do 

núcleo intersticial do hipotálamo anterior (p.35), se apresenta maior nos 

homens. Nessas mesmas pesquisas, a orientação sexual e a identidade de 

gênero foram relacionadas à variação anatômica do hipotálamo. Portanto, 

essas descobertas são consistentes com a hipótese de que existe um 

importante componente biológico como determinante da identidade de gênero. 

 

1.2 – Aspectos sociais  

 

Para analisar os aspectos sociais que contribuem na formação da 

identidade de gênero, é necessário abordar alguns aspectos do enfoque da 

aprendizagem social. Essa abordagem atribui prioridade ao papel social que 

“modela” a criança e a leva a conformar-se aos papéis sexuados de sua 
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cultura. Esta teoria se concentra na integração dos conceitos fundamentais da 

teoria clássica2 da aprendizagem com a da observação do comportamento de 

sujeitos humanos em interação.  Albert Bandura foi o precursor dessa linha de 

pensamento.  

 

Além de comportamental, o sistema de Bandura é cognitivo. Ele 

considera a influência em programas de reforço externo de 

processos de pensamento como crenças, expectativas e 

instruções. (Schultz e Schultz, 1998) 

 

 Para Bandura, nem sempre temos que vivenciar o reforço; podemos 

aprender através da observação dos comportamentos e das conseqüências 

dos comportamentos de outras pessoas. Portanto, relacionando essa teoria 

com a construção da identidade de gênero, podemos concluir que através da 

imitação dos modelos propostos para a criança, ela poderá integrar, pouco a 

pouco, os papéis que dela se espera para o meio social.   

 A criança aprende observando os pais e outros modelos que estão mais 

próximos (outros adultos, irmãos, amigos). Para Bandura, aprendemos por 

meio da modelagem, observando as pessoas e determinando os padrões do 

nosso comportamento com base nos padrões das pessoas do nosso círculo 

social (Schultz e Schultz, 1998).  

Durante a convivência com outras pessoas, a criança poderá observar e 

reconhecer certos comportamentos como masculinos, e outros como 

femininos.  A classificação dessas escolhas está diretamente ligada à 

freqüência de aparecimento dessas condutas consideradas apropriadas a cada 

sexo. Progressivamente, a criança toma consciência das condutas que dela 

são esperadas e escolhe preferencialmente aquelas que entendeu serem as 

apropriadas a seu sexo.  Dentro da perspectiva de Bandura, portanto, a 

observação do meio social e as interações permitem ao indivíduo compreender 

                                                 
2 Teoria que enfatiza a influência do ambiente frente aos comportamentos, através de reforços positivos e 
negativos.  
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e conformar-se com os comportamentos que sua cultura espera dele (Le 

Maner-Idrissi, Barbu, Maluf, 2004; Schultz e Schultz, 1998).  

 

1.2.1. – Modelos diferenciados (masculino e feminino) 

 

Grandes mudanças sócio-políticas vêm ocorrendo nos últimos anos na 

sociedade ocidental. No entanto, encontramos ainda, padrões fortemente 

enraizados no processo da tipificação sexual. Assim como a escola, outras 

instituições revelam-se significantes para o indivíduo: como a igreja e os meios 

de comunicação. Estas exercem forte influência sobre o comportamento dos 

indivíduos, inclusive com relação à tipificação sexual. (Silva, 1997). 

As pressões sociais, a atribuição de papéis e a expectativa 

parental determinam sua noção subjetiva de identidade sexual, e 

em conseqüência, seu comportamento. (Brazelton e Cramer, 

1992). 

Le Maner-Idrissi, Barbu, Maluf (2004) analisaram através de várias 

pesquisas, que a distribuição dos papéis masculinos e femininos continua 

bastante tradicional e fortemente assimétrica em diversos países e que, diante 

dessa constatação, temos que considerar e reconhecer que a criança nasce e 

evolui dentro de um ambiente fortemente diferenciado.   

Cramer e Brazelton (1992) defendem que a tendência com relação à 

dicotomia masculino/feminino parte de nossa cultura, por ter reforçado por 

tanto tempo seus estereótipos de comportamento sexual. Espera-se que um 

menino participe de brincadeiras mais vigorosas e sejam mais ativos, enquanto 

as meninas tendem a receber uma educação mais tranqüila. “O pai tende a 

lançar seu menino para o alto; a mãe tende a proteger sua filha desse tipo de 

brincadeira” (p.8) 

Diante da constatação da existência de modelos diferenciados na 

distribuição de papéis masculinos e femininos, pergunta-se: Esses modelos 

têm um impacto sobre o comportamento da criança?  
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Dentro da perspectiva da aprendizagem social, temos dois elementos de 

respostas para essa questão: o primeiro é relativo aos comportamentos 

imitativos e o segundo é relativo às atitudes diferenciadas (reforçamentos 

positivos e negativos). 

 

1.2.2 – Comportamentos imitativos 

 

Para Bandura todo tipo de comportamento pode ser aprendido na 

ausência do reforço diretamente vivenciado (Schultz e Schultz, 1998). 

Podemos aprender por meio de observações dos comportamentos e das 

conseqüências dos comportamentos de outras pessoas.  

No entanto, Le Maner-Idrissi, Barbu, Maluf (2004) verificaram em 

diversas pesquisas, que a escolha por um determinado modelo parece ser bem 

mais sutil e complexa do que certos estudos sugerem. Se em diversos 

trabalhos são encontradas amostras de que as crianças tendem a imitar os 

comportamentos adotados por pessoas do mesmo sexo, isto não acontece de 

modo sistemático.  Muitos estudos apresentam dados de que as crianças não 

imitam preferencialmente os indivíduos do mesmo sexo, mas imitam, antes, as 

pessoas que são apresentadas como portadoras de poder.  

Pesquisas realizadas pelas mesmas autoras revelaram que a partir dos 

três anos de idade a influência do sexo feminino é mais forte para as crianças 

dos dois sexos. A partir dos cinco anos, as crianças são fortemente 

influenciadas pelos dois modelos adultos (feminino e masculino) e por crianças 

de seu próprio sexo.  Mães que trabalham fora também foram alvo de 

pesquisa, e foi constatado que crianças, cujas mães possuem um cargo 

considerado importante, mostram-se menos tradicionais com relação à 

distribuição de papéis sexuais.  E o mesmo ocorre com crianças que 

freqüentam um ambiente escolar misto, onde os comportamentos são menos 

estereotipados.  

Powlishtha e outros (apud Le Maner-Idrissi, Barbu, Maluf, 2004) 

apresentaram resultados de estudos revelando correlação entre os papéis 
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sexuais adquiridos e a composição familiar. Perceberam que, quanto à 

distribuição de papéis, crianças que vivem em um meio tradicional apresentam 

mais comportamentos sexualmente tipificados do que aquelas que vivem em 

famílias menos convencionais. 

Estudos realizados com os meios de comunicação (Signorella e outros, 

apud Le Maner-Idrissi,2001), sugerem que a exposição diante da televisão, 

dependendo do tipo de programa assistido, pode contribuir para o 

desenvolvimento de comportamentos estereotipados. Os resultados mostram 

que crianças que assistem mais a programas de televisão tendem a mostrar 

mais atitudes estereotipadas a respeito de um e de outro sexo. 

De acordo com os estudos apresentados, verifica-se a influência do 

meio sobre o indivíduo. Ainda, de acordo com estes mesmos estudos, a 

imitação, seja pela simples reprodução do comportamento das figuras 

parentais, ou das figuras de autoridade, ou dos emblemas impostos pela mídia, 

se coloca como fonte de aprendizagem, interferindo no comportamento do 

indivíduo de forma geral e, em específico, ao que se refere ao comportamento 

sexual. 

 

1.2.3-  Atitudes educativas diferenciadas  

 

O primeiro dado de identificação da criança é o biológico, e desde o 

nascimento o sexo é um poderoso organizador de condutas.  Pessoas adultas 

organizam condutas, com relação às crianças, de acordo com o conhecimento 

sobre o sexo biológico das mesmas.   

Desde o nascimento, a criança se depara com as expectativas 

experimentadas pelos pais, desenvolvendo-se em um meio diferenciado de 

acordo com a dicotomia masculino e feminino. Podemos observar que o meio 

social exerce forte influência sobre a formação da identidade sexual do 

indivíduo, fato este que tem instigado a curiosidade dos pesquisadores e o 

desenvolvimento de vários trabalhos referentes à identidade de gênero.  
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Pessoas adultas desenvolvem expectativas com relação à sexualidade 

das crianças. Então, as representações sociais serão diferenciadas e 

apropriadas a cada sexo. Desta forma, os indivíduos adultos orientam suas 

condutas com relação à sexualidade em desenvolvimento, de acordo com 

estas mesmas expectativas e representações. 

Brazelton e Cramer (1992) afirmam que futuros pais não apresentam 

preocupação específica e imediata com relação ao comportamento da criança, 

mas antes mesmo do nascimento da criança, desenvolvem expectativas 

referentes às diferenças sexuais. Conhecendo o sexo do bebê em gestação, os 

pais pré-concebem idéias de como serão as meninas e como serão os 

meninos, fato que poderá reforçar futuros comportamentos com relação às 

crianças. Normalmente, as representações femininas remetem à idéia de 

docilidade, meiguice e delicadeza. Com relação ao sexo oposto, as 

representações remetem à idéia de que meninos serão mais robustos, fortes e 

vigorosos.  Os adultos, inclusive aqueles que ainda não são pais, tendem a 

pensar da mesma forma. 

 

Tais representações diferenciadas permitem antecipar atitudes 

também diferenciadas, na medida em que esses mesmos adultos 

serão levados a adotá-las a respeito dos meninos e das meninas, 

desde o nascimento, conforme se pode observar nos trabalhos 

referentes às atitudes do meio social (Lê Maner-Idrissi, Barbu e 

Maluf, 2004). 

 

 Em pesquisas sobre atitudes diferenciadas dos adultos, podemos citar 

os autores Smith e Lloyd (1978), que se basearam na observação de 

brincadeiras entre um adulto e uma criança cuja identidade (sexo, nome) foi 

ocultada ou revelada. O brinquedo foi utilizado como mediador sociocultural 

permitindo assim, estudar as escolhas das crianças e dos adultos. 

 Houve uma classificação, dos brinquedos, de ordem cultural, sendo 

esses identificados como masculinos, femininos ou neutros. As observações 

através de vídeo gravações foram realizadas com o propósito de observar os 
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brinquedos escolhidos pelos adultos para interagir com as crianças. Os 

resultados mostraram que os adultos propõem às crianças objetos em função 

do sexo anunciado e não em função dos comportamentos apresentados pelas 

crianças. Perceberam também que os bebês do sexo masculino eram 

convidados para jogos físicos, sem a mediação do brinquedo. Contatou-se, 

portanto, que o gênero anunciado parece influenciar sobre o tipo de brincadeira 

iniciada pelos adultos.  

Por outro lado, Lewis e outros (1992) mostraram através de pesquisas, 

que os comportamentos diferenciados dos meninos e meninas é que levam os 

adultos a tomarem atitudes diferentes com cada um.  

Os pesquisadores observaram que o comportamento das crianças 

motiva reações do adulto. Durante o experimento, verificaram que os indivíduos 

adultos ofereceram brinquedos identificados como femininos para as meninas, 

mesmo quando apresentadas como meninos.  

Para este experimento, as mães ficaram presentes. Observou-se que as 

meninas ficavam por mais tempo próximas de suas mães. Então, os 

pesquisadores consideraram que essa atitude das meninas teria influenciado 

as atitudes do experimentador (adulto). Pode ter ocorrido que os adultos 

tenham privilegiado brinquedos mais suaves e delicados (femininos), para 

facilitar uma aproximação. Apesar de ser uma consideração hipotética, deve-se 

enfatizar que o experimento priorizou a atividade espontânea da criança e não 

somente as escolhas diferenciadas dos adultos. Desta forma, o comportamento 

da criança motivou um comportamento diferenciado do adulto.  

Avaliando as pesquisas com relação ao gênero, observa-se que os pais 

normalmente apresentam atitudes diferenciadas com relação ao sexo dos 

filhos. Dois aspectos principais podem influenciar tais atitudes: o ambiente 

físico e as próprias expectativas dos pais com relação a um ou outro sexo.   

Desde o nascimento, a criança evolui em um ambiente físico 

diferenciado, desde a decoração do ambiente, até os objetos da criança 

(brinquedos, vestimenta, etc.). O ambiente preparado antecede a própria 

criança, que se desenvolverá a partir do que lhe foi proposto, introjetando uma 

possibilidade de ser um indivíduo que se tornará único. Este fato é histórico e, 
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mesmo considerando as grandes transformações sócio-culturais, o meio 

preparado para meninos e meninas permanece, ainda, bastante convencional.  

 As atitudes diferenciadas dos pais a respeito dos meninos e meninas se 

manifestam de diversas maneiras e se revestem de modalidades diversas. As 

condutas pró-sociais, as brincadeiras, a convivência, as trocas, revelam-se 

fortemente ligadas ao desenvolvimento precoce da identidade de gênero da 

criança. Ainda, deve-se relevar que outras possibilidades podem ocorrer 

durante este desenvolvimento, alterando comportamentos, como foi constatado 

com o experimento acima citado por Lewis e outros (1992). Apesar de, 

algumas vezes, pensarmos em um determinismo da identidade de gênero, não 

podemos ignorar outras variáveis que interferem no desenvolvimento desta 

mesma identidade. Podemos concluir que a identidade de gênero é resultado 

dos fatores bio-psico-sociais conjugados. 

 

1.3 – Aspectos cognitivos  

 

Ao nascer, a criança se encontra em um ambiente de cuidados que são 

realizados por adultos que agem para garantir sua sobrevivência e 

desenvolvimento satisfatório. Em geral, esses cuidados funcionam de forma 

intuitiva e são realizados através da satisfação de necessidades de cuidar do 

bebê (alimentando-o, confortando-o) e de responder aos seus sinais de 

comunicação. Se por um lado, o bebê é considerado um ser indefeso e pouco 

desenvolvido, por outro, “nasce com capacidades que o predispõem a trocas 

com quem dele cuida”. (Seidl de Moura et al., 2004, p.31) 

 

Essas capacidades fazem parte de programas abertos, 

geneticamente determinados, mas sensíveis ao ambiente, que o 

preparam para adquirir informação por intermédio de trocas 

sociais precoces (p.31).  
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Para Piaget, existe uma organização biológica inicial, sendo essa 

composta por um conjunto de reflexos, que se transformará pelas ações do 

bebê, resultando no processo da assimilação e acomodação.   

 

“... as construções mentais, esquemas3 ou estruturas da 

inteligência estão impregnados de elementos sociais e afetivos 

desde os primeiros meses da vida infantil...” (Faria,2003, p.7). 

 

Portanto, é necessário levar em consideração quando falamos de 

desenvolvimento infantil, simultaneamente, os esquemas de ação, a 

dependência com relação aos cuidadores, os valores e costumes de sua 

cultura e os recursos que podem favorecer ou atrapalhar a evolução da 

criança. (Macedo, 2004) 

 

 As crianças de zero a dois anos não apresentam esquemas complexos 

(gestos e coordenações sofisticados), mas com o decorrer do tempo, começam 

as pequenas alterações dos atos assimilativos, permitindo uma adaptação 

melhor do próprio organismo aos aspectos mais externos e materiais (Faria, 

1993). 

 

A criança nasce sabendo mamar. Só que esse saber reflexo está 

aberto para uma mama qualquer. Tal saber possibilita um 

funcionamento, ou seja, uma assimilação funcional, que se 

repete, o que é crucial para nós mamíferos. Para tornar-se um 

saber ou esquema psicológico, esse reflexo deve, pouco a pouco, 

ajustar-se às características (físicas, culturais, contextuais, etc.) 

do objeto mamado (Macedo, 2004, p.147). 

 

                                                 
3 Esquemas: “Consistem num conjunto de ações interligadas que formam uma totalidade organizada, que 
funciona por si” (Faria, p.9) 
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Com efeito, os esquemas indicam que a criança nasce com saber, com 

ações, movimento do corpo, anatomia, etc., minimamente preparados para um 

funcionamento. Ao mesmo tempo, devem-se considerar outros fatores que 

contribuem para seu conhecimento: os valores culturais e os significados 

atribuídos a determinadas ações e reações tanto da criança como do outro. 

 

O oposto também vale para a pessoa que amamenta. Sua mama 

não foi feita – exclusivamente – para a criança que suga. Ao 

mesmo tempo, pertence a uma mulher, com certa idade e com 

certos valores culturais, que atribui um certo significado ao ato de 

amamentar e à criança que se beneficia disso, que interpreta as 

relações de cuidado de certa forma, que reage às mamadas ou ao 

filho de determinado jeito  (Macedo, 2004, p.147). 

 

 1.3.1 – Identidade de Gênero 

 

 Como já mencionado anteriormente, um dos primeiros aspectos, se não 

o principal, que as pessoas valorizam quando um bebê nasce é o sexo. O sexo 

é percebido com base na aparência dos órgãos genitais externos, mas é 

determinante no desenvolvimento da identidade de gênero, interferindo na 

forma como pensamos, olhamos, como agimos com nosso corpo e como 

brincamos ou trabalhamos, interfere em nossas escolhas. 

 Kolhberg (1966) elaborou um modelo específico, com o objetivo de 

explicar a construção da identidade de gênero com base na Teoria Cognitiva. 

Para o autor, a identidade de Gênero depende do desenvolvimento cognitivo, 

sendo que as crianças classificam-se e aos outros como do sexo masculino ou 

feminino e, então organizam seus comportamentos em torno do sexo. Ele 

refere-se à identidade de Gênero como sendo o resultado de uma construção 

interna, que nasce da atividade individual da criança e está ligada ao 

desenvolvimento das competências intelectuais. Conceitos e crenças sobre o 

que é apropriado sexualmente antecedem a motivação para apresentar 
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atributos do próprio sexo, constituindo a base da aquisição de papéis de 

gênero, não precisando de um ensino específico, sendo que as crianças 

classificam e categorizam espontaneamente os elementos do cotidiano. 

 Kohlberg (1966) concebe os comportamentos relacionados ao gênero e 

a aquisição da identidade de gênero através de três estágios: 

 

- Identidade de Gênero: Entre os dois e três anos a criança aprende a se 

auto-rotular como menino ou menina, assim como identificar o sexo de 

outras pessoas também. 

- Estabilidade de Gênero: Entre três e cinco anos as crianças aprendem a 

categorizar os outros, observando principalmente as características 

físicas (roupas, voz, estatura), e compreendem que continuam com o 

mesmo gênero pelo resto da vida. 

- Constância de Gênero: Aos sete anos a constância de gênero está 

instalada, isto significa que a criança entende que é um menino ou 

menina de modo definitivo, qualquer que seja o contexto.   

 

De acordo com Kohlberg, as diferenças sexuais, que aparecem durante 

o desenvolvimento de uma criança, seguem o direcionamento da constância 

sexual. Assim, a preferência de um menino, por exemplo, por um carrinho, não 

depende da aprovação que ele recebe por essa preferência (como vimos na 

teoria da aprendizagem), mas de seu conhecimento (consciência cognitiva) de 

que tais coisas são compatíveis com seu pensamento sobre si mesmo como 

menino. Portanto, uma vez que as crianças entendem que elas sempre serão 

do sexo masculino ou feminino, tentam adotar comportamentos adequados ao 

seu sexo. 

Algumas pesquisas, semelhantes à de Kohlberg, chegaram a 

demonstrar que existem correlações entre o nível de identidade de gênero 

atingido e os comportamentos da criança, mas outros pesquisadores não 

chegaram a essa conclusão. Os resultados desses últimos mostram que as 

crianças exibem escolhas por brinquedos sexualmente tipificados antes de 
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demonstrarem uma diferenciação mais clara e completa entre homens e 

mulheres, isto é, antes de ter construído as categorias conceituais. Para esses 

pesquisadores não há necessidade de que a criança compreenda a constância 

de gênero (Estágio de Kohlberg) para que ela adote comportamentos 

sexuados. 

Alguns teóricos, então, propuseram um enfoque a partir de uma 

abordagem do Esquema de Gênero (Martin e Halverson, apud Le Maner-

Idrissi, 2001). O esquema permite que o indivíduo organize e memorize as 

experiências a partir das quais ele vai poder fazer generalizações, que vão 

posteriormente guiar a criança na compreensão, na estruturação do meio 

ambiente, na seleção de indicadores e na memorização das informações 

ulteriores. Os esquemas de gênero podem levar o indivíduo a ignorar 

informações que não combinem com o esquema, ou então, a distorcer 

percepções para torná-las “adequadas” com o esquema. O esquema de gênero 

se subdivide em dois esquemas específicos: 

- Esquema in-group/out group (pertencimento ou não 

pertencimento ao grupo-sexo). Através de um esquema geral, o 

indivíduo é capaz de classificar as condutas, os traços, os 

objetos e os papéis como sendo de um ou outro sexo. Por 

exemplo, a menina gosta de brincar de casinha e o menino gosta 

de carrinho. 

- Esquema own-sex schema (aplicação a si mesmo de um 

esquema de gênero). Construído em articulação com o primeiro, 

ele permite a criança escolher as condutas apropriadas em 

função de seu pertencimento a uma categoria sexual (menino ou 

menina). Retomando o exemplo anterior, o raciocínio desse 

esquema se apresenta assim: “Eu sou menino, e os meninos 

não gostam de boneca, portanto eu não brinco com boneca”. 

Então, quando as crianças percebem o que meninos e meninas devem 

fazer e ser, com efeito, há uma adaptação de suas atitudes e comportamentos. 

Elas exibem aqueles atributos que, de acordo com o esquema de gênero da 

sociedade, são apropriados para elas. 
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Podemos relevar a importância da teoria do Esquema de Gênero pelo 

fato de que, mesmo as crianças não apresentando constância de gênero, já 

entenderem sobre o que é adequado ao sexo masculino e feminino. Assim, ao 

invés de somente aceitar que o desenvolvimento da identidade de gênero 

depende de um único fator cognitivo, como a constância de gênero 

(Kohlberg,1966), podemos avaliar outros fatores diferentes, como por exemplo: 

capacidade para diferenciar e identificar as duas categorias de gênero e 

consciência de seu pertencimento a uma das duas categorias. 

 

1.3.1.1 – Diferenciação e identificação sexual 

 

Um dos pré-requisitos necessários ao estabelecimento dos papéis é a 

capacidade da criança de estruturar seu meio ambiente em função das duas 

categorias sociais, masculino e feminino. Desta forma, a criança poderá 

reconhecer as pessoas de uma ou outra categoria e se posicionar em relação a 

essas categorias que lhe são pré-existentes.  

A maioria dos trabalhos mostra que aos dois anos de idade a criança é 

capaz de identificar verbalmente as pessoas das duas categorias (Le Maner-

Idrissi, 1997). Na última década as técnicas de observação da criança pequena 

se modificaram, sendo que o uso de procedimentos mais adaptados às 

capacidades cognitivas da criança pequena colaboraram para descobrir a 

existência de conhecimentos precoces que ocorrem no primeiro ano de vida. 

 Algumas pesquisas demonstram que aos dois meses de vida as 

crianças diferenciam as vozes de homens e mulheres (Jusczyk, Pisoni e 

Mullenix, apud Le Maner-Idrissi, 2001). Aos seis meses de vida elas 

respondem de maneira diferenciada às vozes femininas e às vozes masculinas 

(Miller, Younger e Morse  apud  Le Maner-Idrissi, Barbu e Maluf, 2004). 

Em outros trabalhos rela tivos a capacidades precoces, foi verificada a 

capacidade da criança pequena fazer a relação das informações sensoriais de 

origens diferentes. Aos nove meses, por exemplo, meninos e meninas 

começam a relacionar de maneira adequada vozes femininas às fotos de 
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mulheres (Poulin-Dubois e outros, 1994), a partir de 18 meses podem associar 

as vozes masculinas às fotografias de homens.  

Aos 18 meses, ambos os sexos conseguem associar o gênero com as 

fotografias de crianças. Nesta experiência, era observada a orientação do olhar 

da criança em direção às fotografias de uma menina ou de um menino. Por 

outro lado, se esta mesma experiência for realizada com fotografias de 

pessoas adultas, somente as meninas a partir dos 18 meses conseguiriam 

associar o gênero e as fotografias de homens e mulheres apresentadas. 

Essas experiências indicam que na metade do segundo ano, as crianças 

são capazes de ir além de uma discriminação perceptiva: elas passam a 

associar as categorias masculinas e femininas com algumas de suas 

características como a voz ou o gênero. 

 

1.3.1.2- Conhecimento de si como menino ou menina  

 

A maioria dos trabalhos em relação à capacidade de identificação 

sugere que entre 24 e 36 meses, as crianças são capazes de indicar a que 

gênero, masculino ou feminino, pertencem. Quando é colocada a seguinte 

questão: ”Você é um menino ou uma menina?”. Os estudos indicam que 10% 

das crianças que têm entre 18 e 24 meses conseguem responder essa 

questão. Aos 26 meses foi verificado um aumento do número (73%) de 

crianças capazes de responder o grupo ao qual pertencem (Weinraub e 

al.,1984), e aos 36 meses, percebeu-se que a maioria das crianças (90%) têm 

essa capacidade. A identificação verbal não constitui o único elemento 

revelador da tomada de consciência da qualidade de um indivíduo sexuado. 

 

Langlois (apud Le Maner-Idrissi, Barbu e Maluf, 2004) observa que aos 6 

meses a criança tem a tendência de observar mais os adultos que têm o 

mesmo sexo que o dela. Lewis e Brooks (apud Le Maner-Idrissi, Barbu e Maluf, 

2004) mostram que desde os 12 meses, tanto o menino quanto a menina 

olham por mais tempo fotografias de crianças que têm o mesmo sexo que o 
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delas. Aos três anos, as crianças confirmam essas preferências privilegiando 

as pessoas do mesmo sexo e evitando as do sexo oposto. (Jacklin e Maccoby, 

apud  Le Maner-Idrissi, Barbu e Maluf, 2004). 

 

Os resultados indicam que a criança, além de identificar e diferenciar os 

semelhantes dos dois sexos, também conhece e valoriza seu próprio sexo, 

privilegiando uma atenção, e mais tarde, as interações com as pessoas do 

mesmo sexo. 
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Capítulo 2 
 

Brinquedos 
 
 

Neste capítulo, propomo-nos a discutir sobre a importância e função do 

brinquedo e brincadeiras no desenvolvimento infantil.   

Sendo esse, um trabalho realizado também na observação de bebês 

interagindo com brinquedos, consideramos conveniente apresentar questões 

atuais que definem o brinquedo como objeto específico da criança entre os 

outros objetos que a cercam e qual sua função no desenvolvimento infantil.  

Os brinquedos são considerados pelos pesquisadores da área infantil, 

objetos fundamentais para o desenvolvimento social, emocional e intelectual da 

criança, enfatizando a sua importância sob diversos pontos de vista. 

Pesquisadores da área de desenvolvimento cognitivo e social 

começaram a investigar mais sistematicamente a influência da brincadeira na 

infância na década de 70, demonstrando que a brincadeira não se constitui em 

um comportamento “proposital e básico para o desenvolvimento”, mas também 

é uma forma de conhecer e adquirir informações sobre o próprio 

desenvolvimento (Beraldo, 1999, p.3). 

Desde o nascimento, as crianças são introduzidas em um contexto 

social, participando ativamente da cultura já existente e, para alguns autores, 

as crianças desde pequenas desenvolvem suas percepções de mundo e suas 

descobertas através das brincadeiras (Aflalo, 1988; Porto, 

www.tvebrasil.com.br, acessado em maio de 2006).  

No jogo ou na brincadeira mente e corpo se manifestam 

espontaneamentee, num misto de fantasia e realidade, a criança 

percebe e experimenta o mundo ao seu redor. Brincando de 

casinha, de mamãe-filhinho, de bandido e mocinho, de médico, de 

guerra, de super-herói, ela assimila desde cedo funções e papéis 
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sociais que existem no mundo das ‘gentes grandes’ e são 

representados nos jogos e nos brinquedos infantis’ (Aflalo, 1988, 

p.7). 

 

 Para Brougére (1995), o brinquedo é definido como um objeto complexo 

que permite a compreensão da cultura, sendo que o conteúdo implícito ao 

brinquedo, define o que a sociedade espera do comportamento de uma 

criança. Certos brinquedos privilegiam o universo doméstico, sendo esses 

destinados às meninas, e outros tratam do universo do automóvel, do 

transporte, consertos, que são considerados adequados para os meninos. Para 

o autor, olhar para o brinquedo é se confrontar com o que se é ou, ao menos, 

com a imagem do mundo e da cultura que se quer mostrar à criança. O 

brinquedo é um objeto carregado de significados da realidade cultural. Assim, 

através da manipulação dos brinquedos, a criança adquire uma representação 

simbólica da cultura na qual está inserida. 

 

Consideramos, deste modo, exatamente por se tratar de um 

projeto adulto para a criança, incorpora valores sociais e, 

enquanto tal, constitui-se em um objeto potencialmente 

siginificativo, expressivo da representação socialmente contruída 

da criança. Assim sendo, não é somente se relacionado às 

brincadeiras ou jogos infantis, que o brinquedo adquire sentido 

(p.27). 

  

O brinquedo é qua lquer material utilizado como apoio nas brincadeiras. 

Pode ser um material criado pela própria criança, como uma sucata, por 

exemplo, mas que tenha valor lúdico durante as brincadeiras. Assim, qualquer 

objeto pode tornar-se um brinquedo e o sentido lúdico é fornecido pela criança 

enquanto a brincadeira acontece (Carvalho, 1999). 

Brougère (1995) ao contrário, defende que brinquedo é um material 

idealizado por um adulto destinado à criança, fornecendo a possibilidade de 

usá-lo conforme sua vontade, porém com certo controle do adulto. O autor 
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compara o brinquedo à mídia, por ter capacidade de transmitir certos 

conteúdos simbólicos, representações e imagens sociais à criança.  Assim, 

acredita-se que a brincadeira e a interação lúdica não é a única forma de 

pensar na relação criança X brinquedo, considerando as diversas relações que 

ele possibilita à criança. O brinquedo é um objeto cultural e social, sendo que, é 

construído por adultos e que compreende características específicas para as 

crianças; é um objeto simbólico, no sentido que expressa o que representa a 

criança tal como a sociedade a percebe. 

Para que seja considerado um brinquedo, a sua característica deve estar 

adaptada à criança, seja na sua forma ou no conteúdo.  A significação do 

brinquedo aparece através de sua expressão material, considerando, por 

exemplo, que um material de plástico não apresenta às mesmas imagens que 

um material de madeira. A cor também representa um código, sendo que 

culturalmente algumas cores estão associadas às meninas ou aos meninos. 

Assim, considera-se que o próprio material do brinquedo é significante 

(Brougère, 1995) 

 

No capítulo “Atitudes educativas diferenciadas”, observamos que o meio 

exerce forte influência sobre as crianças e que estas estão sujeitas às 

expectativas da sociedade de forma geral. Os brinquedos são criações dos 

adultos para as crianças, podendo transmitir-lhes significados vários, inclusive 

os referentes à identidade de gênero.  

Os papéis sexuais também podem ser  representados pelos brinquedos. 

Alguns brinquedos são criados para as meninas, como por exemplo, o conjunto 

de cozinha, de quarto. Outros são específicos para os meninos como, por 

exemplo, os referentes aos meios de transporte (carros, caminhões e outros), 

ou esportes como a bola. Estes aspectos são culturais e são transmitidos pelas 

gerações. 

O brinquedo tem seu aspecto expressivo, estimulando as crianças a 

brincarem e agirem conforme a sua representação social, isto é, criar situações 

que possam representar a sua visão de mundo dentro da atividade lúdica. 

Brougère (1995) apresenta o exemplo da boneca bebê, que pode gerar 
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comportamentos ligados à maternagem (representação de um bebê) como 

cuidados especiais, toques de carinho, a troca de roupa etc. No entanto, não 

existe a função de maternagem na boneca, mas considera-se uma significação 

social (bebê) fornecida ao brinquedo dentro de um contexto social. De acordo 

com esta perspectiva, deve-se considerar o brinquedo um instrumento de 

socialização da criança, pois além de proporcionar-lhe o desenvolvimento das 

funções cognitivas, permite-lhe ser um membro competente de sua cultura. 
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Capítulo 3 

Problema 

 

Durante o levantamento bibliográfico realizado para este estudo, 

verificou-se a grande quantidade de pesquisas referentes ao Gênero. Para 

conhecer as publicações brasileiras sobre o tema foram consultados os 

seguintes sites: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(www.ibict.br acessado em março de 2006), Scientific Electronic Library Online 

– SCIELO (www.scielo.br acessado em março de 2006), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (www.capes.gov.br 

acessado em março de 2006).  

A questão de gênero é muito discutida na literatura brasileira, porém o 

tema sobre a construção de gênero - a gênese – não foi encontrado em 

trabalhos específicos. Só foram encontradas pesquisas realizadas por autores 

estrangeiros. O objetivo deste trabalho de pesquisa é investigar as 

manifestações precoces de gênero, um tema que tem sido questionado e 

discutido por pesquisadores de outros países, mas que carece de maior 

atenção no Brasil. 

Quando a criança nasce, um sexo lhe é atribuído, e entende-se que a 

educação masculina e feminina se diferencia desde tenra idade.  

 

Na sociedade existe uma quantidade enorme de artifícios 

utilizados para a perpetuação dos papéis masculinos e femininos, 

com o objetivo de preservar e difundir a representação social de 

gênero, sem modificá-la ou sofrendo apenas pequenas 

transformações na sua aparência. São jogos e brincadeiras 

infantis, livros, revistas, principalmente a literatura infantil (Lopes, 

2000). 
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A maior parte dos trabalhos consultados revela que os papéis sociais 

masculinos e femininos continuam bastante diferenciados e que nos dias de 

hoje ainda estão distantes de um modelo unissexo. Lopes (2000) realizou 

pesquisa com crianças de uma creche e observou contradições entre o 

discurso e a prática das profissionais dessa instituição, no que se refere à 

educação das crianças. Podemos compreender que, apesar das pessoas 

possuírem conhecimento sobre as relações sociais de gênero e sobre o papel 

atribuído aos dos dois sexos, continuam reproduzindo alguns comportamentos 

e atitudes e destacando as diferenças dos papéis sexuais. 

A criança por sua vez, deverá por si mesma assimilar estas informações, 

construindo significações e organizando-as a fim de comportar-se como 

membro competente de sua cultura.  

Considerando as diferenças biológicas, sociais e individuais de todo ser 

humano, o objetivo deste estudo é testar a hipótese de que a criança, a partir 

dos 16 meses, pode construir conceitos relacionados às categorias sociais de 

gênero.  De acordo com os mais novos estudos, estas categorias são 

consideradas as mais precocemente percebidas e construídas (Le Maner-

Idrissi, Leveque e Massa, 2002; Le Maner-Idrissi, 1996; 1997; 2001). 

Le Maner-Idrissi, Leveque e Massa (2002) apresentaram o resultado de 

um experimento que realizaram com bebês de 16 a 18 meses, com o objetivo 

de testar a hipótese da existência de um esquema de gênero disponível desde 

a metade do segundo ano, assegurando uma função reguladora dos 

comportamentos da criança relacionados ao seu próprio sexo. Esse 

experimento foi realizado em duas etapas:  

1) Observar se em situação de escolha (objetos masculinos e objetos 

femininos) as crianças de 16 a 18 meses efetuam escolhas preferenciais de 

objetos. Sendo que, a primeira hipótese seria de que as meninas manipulam 

mais os objetos femininos e os meninos, os masculinos.  

2) Na segunda experiência as pesquisadoras propuseram criar um 

conflito, modificando as características sociais do contexto, oferecendo os 
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mesmos brinquedos, mas modificando o grupo: as crianças foram colocadas 

em duplas mistas.  

Nas duas experiências foram apresentados às crianças, três brinquedos 

considerados masculinos e três brinquedos considerados femininos, sendo: 

 

- Material Masculino: um caminhão, um avião e um jogo de 

ferramentas; 

- Material Feminino: uma boneca, um jogo de cozinha e um carrinho 

de boneca. 

 

Cada criança foi filmada dentro de um espaço familiar em companhia de 

um adulto, podendo ser da família ou profissional da creche. As observações 

das manipulações foram realizadas a partir de vídeo gravações, sendo 

individuais e datados; as unidades de tempo observadas em segundos. 

Os brinquedos apresentados às crianças foram escolhidos em função de 

dois critérios: brinquedos adaptados para a idade da criança e considerados 

igualmente atrativos.  

As crianças foram colocadas sentadas, de frente para os brinquedos 

citados, esses distribuídos em círculo, de maneira que fossem igualmente 

acessíveis.  O adulto permanecia próximo e disponível para as crianças, mas 

sob orientações de não intervir durante o experimento. 

 Experiência 1: 12 meninos e 12 meninas foram filmados na presença de 

objetos masculinos e femininos. Duração das sessões: 12 minutos 

- Experiência 2: 12 outros meninos e 12 outras meninas foram filmados 

apenas na presença de objetos femininos, durante 10 minutos 

e, mais dez minutos, na presença de objetos masculinos 

exclusivamente. 

Na primeira experiência, as pesquisadoras verificaram que em situação 

de escolha, meninos e meninas, desde a metade do segundo ano, manifestam 

escolhas preferenciais consideradas apropriadas à sua categoria de sexo. Os 
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resultados ressaltam que os meninos e meninas conseguem categorizar os 

objetos segundo a dicotomia Masculino/Feminino e que, além desses 

conhecimentos, eles manifestam escolhas preferenciais adequadas à categoria 

a que pertencem (ver tabela 1 e 2) 

 

 

Tabela1: Freqüência de Escolha: Freqüência média das escolhas de 

objetos em função do sexo e da categoria do objeto 

 

                  Sexo 

Brinquedos 

 

Meninas 

 

Meninos 

 Média                DP Média                      DP 

Masculinos 10                       7 28*                          15 

Femininos 26**                    9 11                            12 

Total 36 39 

**P<0,01  * p<0,03 

 

Tabela2: Tempo de Manipulação: Duração média de manipulação (em 

segundos) em função do sexo e da categoria dos brinquedos 

 

               Sexo 

Brinquedos 

 

Meninas 

 

Meninos 

 Média                    DP Média                       DP 

Masculinos 149                       111 469**                       178 

Femininos 461***                   121 155                          160 

Total 610 624 

***p<0,001    **p<0,05 
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Na segunda experiência, houve uma mudança nas escolhas e no tempo 

de manipulação dos brinquedos. De acordo com a análise de variância da 

freqüência de escolha e tempo de manipulação, as pesquisadoras não 

consideraram significativas as diferenças (ver tabela 3 e 4). No entanto, 

observou-se a seguinte tendência: meninos e meninas manipularam mais os 

objetos, quando estes foram exclusivamente femininos.  

Como as diferenças observadas com o segundo experimento não foram 

significativas, as autoras apresentaram os resultados sem maiores 

especulações.  

 

 

Tabela 3: Freqüência de Escolha: Freqüência média da escolha de objetos 

em função do sexo e da categoria do objeto 

 

                     Sexo 

Brinquedos 

 

Meninas 

 

Meninos 

 Média                    DP Média                  DP 

Masculino 16                           5 15                          5 

Feminino 10                           7 12                          9 

 

 

Tabela 4: Tempo de Manipulação: Duração média de manipulação (em 

segundos) em função do sexo e da categoria dos brinquedos 

 

                     Sexo 

Brinquedos 

 

Meninas 

 

Meninos 

 Média                     DP Média                  DP 
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Masculino 474                       165 491                     105 

Feminino 575                         67 571                     104 

 

De acordo com os resultados obtidos com a primeira experiência, 

observou-se que antes de dois anos, a criança apresenta comportamentos 

relacionados ao seu gênero. Mesmo não tendo mostrado comportamentos de 

classificação das duas categorias sociais (masculino e feminino), elas 

manifestaram preferências pelos objetos que são culturalmente apropriados ao 

seu sexo. Portanto, foi possível concluir que a criança mostrou dispor de 

mecanismos que lhe possibilitaram comportar-se como membro competente de 

sua cultura, isto é, de acordo com os comportamentos mais freqüentes em seu 

grupo cultural.  

  

3.1 – Objetivos  

 

O objetivo deste trabalho de pesquisa foi investigar as manifestações 

precoces de gênero, replicando o experimento de Le Maner-Idrissi, Leveque e 

Massa (2002) em crianças brasileiras. 

Considerando os resultados do experimento citado (Le Maner-Idrissi, 

Levêque e Massa , 2002),  este estudo  pretende investigar a hipótese de que, 

aos 18 meses, a criança já possa manifestar comportamentos relacionados à 

identidade de gênero.  

• Haverá diferença entre meninos e meninas na variedade das 

escolhas?  

• Como se apresenta o tempo de manipulação dos brinquedos 

considerados masculinos e considerados femininos, nos meninos 

e nas meninas?  
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• Comparando as escolhas dos meninos por objetos masculinos e 

das meninas por objetos femininos, existe diferença significativa 

entre essas escolhas? 

• Há objetos que são mais preferidos?  
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Capítulo 4 

Método 

 

4.1 - Local e Participantes 

  

Participaram desta pesquisa 20 crianças, sendo considerados os 

seguintes critérios: 

Foram critérios de escolha dos participantes: 

- Sexo: foram formados dois grupos: 10 meninas e 10 meninos; 

- Faixa Etária: crianças com idade entre 16 e 18 meses; 

-  Nível Sócio-Econômico: foram escolhidas crianças provenientes 

de famílias da mesma comunidade, que compartilhavam um meio sóciocultural 

e econômico semelhante. As crianças freqüentavam creches municipais da 

cidade de Osasco - região metropolitana de São Paulo -, sendo que algumas 

por período integral e outras por meio-período (manhã ou tarde). 

Para obter autorização para filmar as crianças nas creches, foi 

encaminhada uma carta com pedido de autorização, assinada pelo professor 

orientador da pesquisa. A diretora responsável pela Secretaria da Educação na 

época autorizou a entrada nas instituições para realização da pesquisa e 

comunicou às responsáveis de cada creche sobre as filmagens que seriam 

realizadas, porém exigiu a apresentação do resultado do trabalho concluído. 

Em todas as creches foi entregue uma carta explicando sobre o experimento e 

a sua finalidade, com espaços para os pais assinarem autorizando a 

participação das crianças.  As cartas de autorização foram assinadas pelos 

pais e ficaram retidas nas creches.  

Os dados referentes às datas de nascimento das crianças foram 

colhidos nas creches pelo experimentador. As responsáveis pelas creches 

forneciam os horários nos quais seria permitido o acesso e a realização das 

gravações para coleta dos dados. 
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Em duas creches foram concedidas salas para a realização das 

gravações, porém nas outras duas instituições o mesmo não foi possível por 

falta de espaço ou pela impossibilidade da educadora permanecer na gravação 

durante o horário de trabalho. Sendo assim, algumas gravações foram 

realizadas no espaço do berçário, porém em lugar reservado para que outra 

criança não interferisse no experimento, e para que a criança observada não 

desviasse a atenção.  

 

4.2- Procedimento de coleta dos dados  

 

Como procedimento utilizou-se a observação individual da criança, 

registrando-a por meio da vídeo-gravação. 

As crianças foram observadas individualmente por um período de 15 a 

20 minutos. Para análise foi feito um recorte de 12 minutos corridos. Todas as 

observações foram vídeo-gravadas. 

Para realizar os experimentos as crianças foram colocadas sobre um 

tapete, de frente para os brinquedos dispostos em semi-círculo para facilitar a 

visualização e exploração dos mesmos. Para garantir um ambiente acolhedor e 

seguro, estava sempre acompanhado de um adulto da creche com o qual já 

tinha familiaridade. O adulto era orientado a acompanhar a criança, sem 

influenciar suas escolhas. 

A filmadora foi estrategicamente colocada para visualizar o espaço 

inteiro do ambiente, facilitando a observação e o registro de qualquer 

movimento da criança. 

Os brinquedos apresentados às crianças foram escolhidos com base no 

experimento de Le Maner-Idrissi, Levêque e Massa (2002). Os brinquedos 

utilizados nessa pesquisa foram: Jogo de Cozinha, Boneca, Carrinho de 

Boneca, Soldado, Caminhão e Conjunto de Ferramentas.  

A experiência com os pais e outras pessoas próximas são um potente 

fator de influência para as crianças, e seu comportamento é direcionado pelas 

normas e valores da estrutura sociocultural da sociedade em que se encontram 
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(Bichara, 2001). Para testar a adequação dos brinquedos usados no 

experimento original às crianças do presente estudo, decidimos explorar, junto 

a um grupo de adultos, a questão da atribuição de caráter de gênero aos 

brinquedos comumente manipulados pelas crianças. Para tanto foi realizado o 

levantamento relatado a seguir. 

 

4.3- Material utilizado 

 

Para verificar em que medida os brinquedos utilizados na pesquisa 

original seriam adequados para uso com crianças brasileiras, foi feito um 

levantamento junto a um grupo de adultos, aos quais foi solicitado que 

categorizassem uma lista de brinquedos em “apropriados para meninas e para 

meninos”.    

Inicialmente, fizemos uma listagem com 17 brinquedos, com base nas 

observações de Bomtempo, Hussein e Zamberlan (1986), e incluímos os 

utilizados por Le Maner-Idrissi, Levêque e Massa (2002). A lista de brinquedos 

ficou assim constituída: Tanques de Guerra, Soldadinhos, Caminhão, Jogo de 

Ferramentas, Enfermeira e nenê, Boneca, Jogo de xícaras, Jogo de cozinha, 

Cosméticos, Jogo de Armas, Playmobil, Bola, Quebra-cabeça, Avião, Carrinho 

de boneca, Casa de bonecas e Ursinho.  

Essa lista de brinquedos foi apresentada a 30 adultos, de diferentes 

graus de escolaridade e de idades que variaram de 18 a 64 anos. No anexo 1 

encontra-se a tabela utilizada para a classificação dos brinquedos, segundo a 

consideração de cada adulto.  

Para cada pessoa, foi solicitado que assinalasse os brinquedos que 

considerava como sendo apropriados para meninos, para meninas ou para 

ambos. 

O resultado obtido encontra-se na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Síntese das respostas fornecidas pelos entrevistados 

 

 

 

Brinquedos 

Masculinos Femininos Neutros Não 

apropriado 

Não 

sabe 

Total 

Tanques de 

Guerra 

24 0 2 4 0 30 

Soldadinhos 

 

24 0 4 2 0 30 

Caminhão 

 

23 0 7 0 0 30 

Jogo de 

Ferramentas 

22 0 8 0 0 30 

Enfermeira e 

nenê 

0 23 7 0 0 30 

Boneca 

 

0 26 4 0 0 30 

Jogo de xícaras 0 24 6 0 0 30 

Jogo de cozinha 0 26 4 0 0 30 

Cosméticos 

 

0 24 5 0 1 30 

Jogo de Armas 17 0 8 5 0 30 

Playmobil 

 

4 0 23 0 3 30 

Bola 

 

0 0 30 0 0 30 

Quebra-cabeça 0 0 30 0 0 30 

Avião 

 

14 0 16 0 0 30 

Carrinho de 

boneca 

0 27 3 0 0 30 

Casa de 

bonecas 

0 25 5 0 0 30 

Ursinho 

 

0 23 7 0 0 30 

Total 

 

128 198 169 11 4 510 
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Considerando os brinquedos utilizados no experimento de Le Maner-

Idrissi, Levêque e Massa (2002), o brinquedo “avião” não foi classificado de 

forma significativa como sendo um objeto considerado adequado para os 

meninos.  O brinquedo escolhido para substituí-lo foi o “soldadinho”, que foi 

classificado como brinquedos adequados para meninos pela grande maioria 

dos entrevistados. 

Portanto, os resultados do levantamento levaram à escolha dos 

brinquedos relacionados a seguir: 

 

Brinquedos Femininos: 

 

 

 

 

 

Cozinha          Boneca                              Carrinho de Boneca 

 

Brinquedos Masculinos: 

 

 

 

 

Caminhão                                    Soldadinho                                 Ferramentas 

 

A distribuição dos brinquedos, para a realização do experimento foi da 

seguinte maneira: 
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4.5. Procedimento de análise 

 

Inicialmente, as vídeo-gravações de cada uma das crianças foram 

visualizadas. As crianças observadas entravam na sala e tinham um breve 

contato com os brinquedos antes de iniciar a gravação. Após familiarização da 

mesma com os brinquedos e local, a filmadora era ligada e o período de 

gravação totalizava de 20 a 25 minutos. Dentro desse período total, foi feito um 

recorte de 12 minutos, sendo esse o nosso objeto de análise. 

Para cada criança foi feita uma tabela onde anotava-se os brinquedos 

escolhidos. Cada brinquedo escolhido era assinalado por um “X”, e quando a 

criança escolhia um brinquedo e em seguida outros, mantendo a preensão do 

primeiro, um traço era assinalado interligando os dois ou três brinquedos 

escolhidos ao mesmo tempo. Em anexo constam as tabelas de escolha para 

cada uma das crianças (Anexo 2). A partir dessas tabelas, foram verificadas as 

freqüências de escolhas dos objetos considerados masculinos e femininos, e o 

número de vezes em que cada brinquedo foi escolhido pelos meninos e pelas 

meninas. 

Foi verificado também o tempo de duração da manipulação dos objetos 

pelas crianças. Para isso houve uma transferência de imagens de fitas de 

vídeo (VHS) para CD digital, sendo que o aparelho de DVD favoreceu para o 

controle do tempo e agilidade para retornar ou adiantar as imagens.  
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Para o controle da freqüência de manipulação, o tempo foi medido em 

segundos. A escolha e o tempo de manipulação foram considerados quando 

havia um contato por mais de 5 minutos da criança com brinquedo. Caso 

contrário, não era considerado. 

Foi feita uma análise estatística para verificar o nível de significação das 

diferenças observadas. Para tanto utilizou-se o teste t de Student. 
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Capítulo 5 

Apresentação e discussão dos dados 

 

 

Tabela 6– Nº de Escolhas - Masculino 
 Brinquedos 

Masculinos 
Brinquedos 
Femininos 

Criança  M1 4 4 
Criança  M2 0 3 
Criança  M3 20 7 
Criança  M4 14 8 
Criança  M5 7 3 
Criança  M6 21 5 
Criança  M7 9 5 
Criança  M8 15 6 
Criança  M9 20 8 
Criança  M10 1 4 
Total 111 53 

 

De acordo com a análise da tabela 6 observamos que : 

- das 10 crianças (sexo masculino): 

 

-duas escolheram brinquedos femininos; 

-uma escolheu de forma igual brinquedos femininos e 

masculinos 

 

- 07 meninos escolheram mais os brinquedos masculinos (crianças M3, M4, 

M5, M6, M7, M8 e M9); 

- 04 meninos escolheram predominantemente brinquedos masculinos 

(crianças M3, M6, M8 e M9). 
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Tabela 7 – Nº de Escolhas - Feminino 
 Brinquedos 

Masculinos 
Brinquedos Femininos 

Criança  F1 4 15 
Criança  F2 7 7 
Criança  F3 17 21 
Criança  F4 5 9 
Criança  F5 6 10 
Criança  F6 4 13 
Criança  F7 0 7 
Criança  F8 1 6 
Criança  F9 6 11 
Criança  F10 14 13 

Total 64 112 

De acordo com a tabela 7 observamos que: 

- das 10 crianças (sexo feminino):  

 - uma escolheu brinquedos femininos e masculinos de forma 

igual; 

 - uma escolheu mais brinquedo masculino, porém de forma não 

significativa. 

  

- 08 crianças escolheram mais os brinquedos femininos (crianças F1, F3, 

F4, F5, F6, F7, F8 e F9). 

- 04 crianças escolheram predominantemente brinquedos femininos 

(crianças F1, F6, F7 e F8). 

Comparando as tabelas 6 e 7 obtivemos resultados semelhantes aos 

apresentados pelo experimento de Lê Maner-Idrissi, Leveque e Massa (2002). 

Meninos escolheram preferencialmente brinquedos masculinos, e as meninas 

escolheram preferencialmente brinquedos femininos, em conformidade com a 

hipótese inicial desta pesquisa: crianças de 16 a 18 meses de nível 

socioeconômico médio baixo, manifestam comportamentos relacionados a 

identidade de gênero. 
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Tabela 8 – Duração de Manipulação (em segundos) - Masculino 
 Brinquedos Masculinos Brinquedos Femininos 

Criança  1M 244 316 
Criança  2M 0 244 
Criança  3M 648 88 
Criança  4M 253 913 
Criança  5M 488 70 
Criança  6M 497 176 
Criança  7M 262 228 
Criança  8M 365 324 
Criança  9M 1249 174 
Criança 10M 655 481 

Total 4661 3014 
Média 466,1 301,4 

Observamos que com relação a análise de duração de manipulação dos 

brinquedos, por crianças do sexo masculino, houve uma tendência às escolhas 

consideradas adequadas ao seu gênero. 

- das 10 crianças:  

 -  01 criança não manipulou nenhum brinquedo masculino; 

 -  03 crianças manipularam mais brinquedos femininos; 

 - 02 crianças manipularam brinquedos masculinos e femininos 

com diferenças não significativas 

- 07 crianças manipularam mais os brinquedos masculinos (crianças M3, M5, 

M6, M7, M8, M9 e M10); 

- 04 crianças manipularam predominantemente brinquedos masculinos 

(crianças M3, M5, M6 e M9) 
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Tabela 9– Duração de Manipulação( em segundos) - Feminino 
 Brinquedos Masculinos Brinquedos Femininos 

Criança   1F 69 712 
Criança   2F 420 477 
Criança   3F 46 282 
Criança   4F 339 162 
Criança   5F 178 470 
Criança   6F 7 641 
Criança   7F 0 574 
Criança   8F 397 80 
Criança   9F 175 511 
Criança  10F 750 579 

Total 2381 4488 
Média 238,1 448,8 

 

Observamos que com relação a análise de duração de manipulação dos 

brinquedos, por crianças do sexo feminino, houve uma tendência às escolhas 

consideradas adequadas ao seu gênero. 

- das 10 crianças:  

  - 01 criança não manipulou brinquedos masculinos; 

  - 01 criança manipulou brinquedos masculinos e femininos com 

diferenças não significativas; 

- 07 crianças manipularam mais brinquedos femininos (crianças F1, F2, F3, F5, 

F6, F7 e F9); 

- 06 crianças manipularam predominantemente brinquedos femininos (crianças 

F1, F3, F5, F6, F7 e F9). 

Comparando as tabelas 8 e 9 podemos observar que o mesmo número 

de crianças do sexo masculino e feminino manipularam brinquedos 

considerados adequados para o seu sexo, porém mais crianças do sexo 

feminino manipularam predominantemente brinquedos femininos. Podemos 

inferir que talvez os meninos apresentem menor grau de estereotipia do que as 

meninas.  
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Tabela 10 – Número de vezes em que cada brinquedo foi escolhido pelos 
participantes 
 Meninos Meninas Total 
Carrinho de Boneca 24 29 53 
Boneca 7 33 40 
Cozinha 22 50 72 
Total 53 112 165 
 
 
Soldado 15 20 35 
Carrinho 35 15 50 
Ferramenta 61 29 90 
Total 111 64 175 
 
Total Geral 164 176 340 

De acordo com a análise da tabela 10, podemos observar que alguns 

brinquedos foram preferidos pelas crianças do sexo masculino, 

respectivamente:  

 - ferramenta (masculino) 

 - caminhão (masculino) 

 - carrinho de boneca (feminino) 

 - cozinha (feminino) 

 - soldado (masculino) 

 - boneca (feminino) 

De acordo com a análise da mesma tabela 10, podemos observar que 

alguns brinquedos foram preferidos pelas crianças do sexo feminino: 

 - cozinha (feminino) 

 - boneca (feminino) 

 - carrinho de boneca (feminino)/ ferramenta (masculino) 

 - soldado (masculino) 

 - caminhão (masculino) 
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Tabela 11 – Ordem dos brinquedos por freqüência de escolhas 
Brinquedos Mais 

Escolhidos 
 

Ferramenta 90 
Cozinha 72 

Carrinho de Boneca 53 
Carrinho 50 
Boneca 40 
Soldado 35 

 

De acordo com a tabela 11, podemos observar que houve uma 

alternância na escolha de brinquedos masculinos e femininos, que vem 

corroborar com os resultados das tabelas 6 e 7 (escolhas), revelando um 

equilíbrio na escolha dos brinquedos. Portanto, não vamos considerar que o 

tamanho e a cor tenham sido determinantes para as escolhas dos brinquedos. 

 

O recurso estatístico T-Test Student foi utilizado para verificar se a 

diferença observada se encontra dentro de um intervalo de confiança. Para 

complementar o referido teste e verificar a análise da variação foi utilizado o 

Levene´s Test for Equality of Variances. Portanto, esses resultados não podem 

ser atribuídos aleatoriamente.  

Os resultados podem ser verificados a seguir: 

 

Tabela 12 - T – Test 

Group Statistics 

 Sexo N Mean Std. Deviation Std. Error  

Mean 

 

Brinquedos 

Masculinos_Escolhas 

Meninos 

Meninas 

10 

10 

11,10 

6,40 

8,006 

5,317 

2,532 

1,681 

NS 

Brinquedos 

Femininos_Escolhas 

Meninos 

Meninas 

10 

10 

5,30 ** 

11,20 

1,889 

4,541 

,597 

1,436 

P<0,01 
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**p<0,01       

 

Tabela 13 - T – Test 

Group Statistics 

 Sexo N Mean Std. Deviation Std. Error  

Mean 

 

Duração de Manipulação: 

Masculinos (segundos) 

Meninos 

Meninas 

10 

10 

466,10 * 

238,10 

341,078 

238,921 

107,858 

75,553 

P<0,05 

Duração de Manipulação: 

Femininos (segundos) 

Meninos 

Meninas 

10 

10 

301,40 

448,80 

246,477 

208,179 

77,943 

65,832 

NS 

*p<0,05       

 

 

Tabela 14 - Levene´s Test for Equality of Variances  

  F Sig. t df 

 

Sig. (2-tailed) 

Brinquedos 

Masculinos_Escolhas 

Equal 

variances 

assumed 

4,150 

 

,057 

NS 

 

1,546 

 

18 

 

,139 

Brinquedos 

Femininos_Escolhas 

Equal 

variances 

assumed 

4,240 ,054  * -3,794 18 

 

,001 
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Tabela 15 - Levene´s Test for Equality of Variances 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Duração de Manipulação: 

Masculinos (segundos) 

Equal 

variances 

assumed 

0,375 ,548  * 1,731 18 ,100 

Duração de Manipulação: 

Femininos (segundos) 

Equal 

variances 

assumed 

,000 ,986  

NS 

-1,445 18 ,166 

       

 

De acordo com os dados obtidos (tabela 12 e 13) podemos observar que 

existe uma diferença significativa na escolha dos objetos femininos pelas 

meninas e, apesar dos meninos escolherem mais objetos masculinos, o teste 

estatístico revela que essa diferença não foi significativa. De acordo com as 

mesmas tabelas, o tempo de manipulação dos brinquedos masculinos pelos 

meninos foi significativo As meninas tiveram preferência em manipular os 

brinquedos femininos, porém pelo teste estatístico o tempo de manipulação 

não foi significativo. Apesar das diferenças com relação ao teste estatístico, foi 

observado que a freqüência de escolhas e o tempo de manipulação dos 

brinquedos, apresentaram a mesma tendência dos resultados do experimento 

de Lê Maner-Idrissi, Leveque e Massa (2002), sendo que as crianças 

manipularam mais brinquedos considerados adequados para o seu sexo.  

Ao disponibilizar brinquedos que são considerados apropriados para 

meninos ou para meninas, as crianças de 16 a 18 meses fizeram escolhas de 

acordo com sua categoria de gênero. Uma análise de variação mostra que a 

interação com o brinquedo considerado adequado ao gênero foi mais intensa 

com relação às meninas, as escolhas de objetos se distribuíram de maneira 

significativa conforme o seu sexo. A diferença de média nas escolhas de 

brinquedos considerados masculinos não foi considerada estatisticamente 

significativa. As meninas escolheram significativamente mais brinquedos 

femininos que os objetos masculinos (p<0,01).  
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Para análise da tabela T-Test Student para o experimento da 

precocidade de gênero, devemos priorizar as escolhas das crianças, 

considerando as diferenças interindividuais. Crianças mais novas não 

apresentam padrões de comportamento bem estabelecidos, como é de se 

esperar na criança mais velha. Deve-se também considerar a importância dos 

desvios de padrão observados e assinalados, mas que podem ser explicados 

pelo fato de que estamos em um período emergencial de condutas específicas, 

assim, as escolhas preferenciais e todo período de emergência se caracteriza 

pelas diferenças entre as crianças. Contudo, os resultados revelam que 

crianças de 16 a 18 meses de idade apresentam escolhas considerados 

adequados ao seu gênero. 

 

As durações de manipulação 

 

Como foi apresentado, as durações de manipulação não foram 

significativas com relação aos brinquedos femininos, segundo o teste 

estatístico, contudo podemos observar que as crianças dos dois sexos 

apresentaram a mesma tendência de escolhas de acordo com o seu gênero.  

Apesar de o T-Test Student apresentar diferença significativa com 

relação ao tempo de manipulação dos brinquedos masculinos pelos meninos 

(p<0,05), podemos observar, pelos mesmos, uma variação menor de 

manipulação de brinquedos femininos. As meninas se detiveram em manipular 

predominantemente brinquedos femininos. Podemos deduzir que pelos 

resultados apresentados os meninos revelam menor grau de estereotipia do 

que as meninas. 

No fim desta experiência podemos concluir que em situação de escolha, 

de acordo com a nossa expectativa, meninos e meninas manifestam entre os 

16 e 18 meses de idade, escolhas preferenciais apropriadas à sua categoria de 

pertencimento. Se os trabalhos anteriores indicam que desde 18 meses (Serbin 

e al., 2001 apud Le Maner-Idrissi, Levêque e Massa, 2002) as crianças 

observam mais atentamente os objetos que culturalmente são considerados 

como sendo os apropriados, nossa experiência constata que em situação de 
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interação com o objeto,  encontramos tendências similares.  Desde a idade de 

16 a 18 meses, os resultados sugerem que os meninos e meninas conseguem 

categorizar4 os objetos segundo a dicotomia Masculino/Feminino, e que além 

desses conhecimentos, eles manifestam escolhas preferenciais que se 

mostram em acordo com o gênero, tal como essa categoria se expressa na 

cultura a qual pertencem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
4  Categorizar, no sentido de organizar e selecionar os objetos masculinos e femininos.  
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Conclusão 

 

O sexo biológico deve ser considerado um fator determinante para a 

construção da Identidade de Gênero, porém não é o único. As diferenças de 

comportamento observados em homens e mulheres se devem, entre outros, 

aos fatores neurológicos e endocrinológicos. 

Contudo, devemos considerar também que o aspecto social exerce forte  

influência no comportamento diferenciado entre homens e mulheres.   

Ao nascer, a criança é acolhida por um primeiro grupo social, com 

valores e expectativas que já existiam antes de seu nascimento. A criança 

aprende os valores e costumes por imitação ou por reforçamentos masculinos 

e femininos atendendo as expectativas de seus cuidadores. Observamos no 

levantamento realizado com adultos (vide tabela 5), que existem padrões 

diferenciados para homens e mulheres, muito característico da cultura 

ocidental. 

As práticas educativas estarão de acordo com os valores e costumes da 

sociedade. Apesar das grandes mudanças sociais, a educação se mantém 

bastante tradicional e distante de um modelo unissexo. 

Ao pensarmos nos aspectos biológicos e sociais, podemos imaginar que 

ambos são fatores determinantes da personalidade do indivíduo. Antes, 

devemos considerá-los fatores importantes, mas existe uma característica 

fundamental e própria do ser humano: a capacidade de estruturar suas 

atividades de acordo com suas próprias experiências. O aspecto cognitivo é o 

diferencial, que torna o indivíduo único. 

Antes de completar 1 ano, a criança tem capacidade de categorizar seu 

meio e de acumular e memorizar informações. A observação dos fenômenos, 

propicia a assimilação de conteúdos, que a criança poderá organizar 

construindo significações. 

A construção da Identidade de Gênero é o resultado dos fatores 

biológicos, sociais e cognitivos conjugados. A criança aprende o que a cultura 

lhe transmite através das práticas educativas e dos valores familiares. 
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De acordo com o experimento realizado com crianças de 16 a 18 meses, 

de nível socioeconômico médio baixo, podemos observar que as expectativas 

com relação as escolhas preferenciais de gênero foram confirmadas. A 

replicação do experimento de Le Maner-Idrissi, Levêque e Massa (2002), 

confirmou os resultados semelhantes aos das pesquisadoras. 

Concluímos que dentre as categorias sociais como identidade, religião 

ou política, a identidade de gênero é a categoria mais precocemente percebida 

e construída pela criança. As diferenças de gênero são marcantes e 

determinam comportamentos desde tenra idade.  

As crianças de 16 a 18 meses são capazes de categorizar objetos, 

fazendo uma seleção de acordo com as informações que ela memorizou 

anteriormente. Tal conduta permite a valorização de comportamentos 

apropriados a sua categoria de gênero. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                      SEXO E IDADE 

 
BRINQUEDOS           

Tanques de 
Guerra 

          

Soldadinhos 
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Enfermeira e 
nenê 

          

Boneca 
 

          

Jogo de xícaras 
 

          

Jogo de cozinha 
 

          

Cosméticos 
 

          

Jogo de armas 
 

          

Playmobil 
 

          

Bola 
 

          

Quebra-cabeça 
 

          

Avião 
 

          

Carrinho de 
boneca 

          

Casa de bonecas 
 

          

Ursinho 
 

          

 
 

Primeiras manifestações 

de identidade de gênero: 

um estudo com crianças 

de 16 a 18 meses 

Aluno: Renata Pascoto 
Orientador: Maria Regina Maluf 

LEGENDA: 
 
M- masculino 
F- Feminino 
N- Neutro 

Anexo1 – Levantamento com adultos sobre características de brinquedos conforme sua cultura.
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ANEXO 2 
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