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RESUMO

A biologia separa os seres humanos em dois grupos: machos e fêmeas. Entretanto, socialmente falando, ser homem ou mulher varia de acordo 
com a sociedade e a época na qual se está inserido. Essa demarcação social é estabelecida ao indivíduo a partir do momento em que o mesmo é 
definido como menino ou menina, ou seja, homem ou mulher.  A partir da inserção desta nomenclatura começam as diferenciações nas cores, 
nas possíveis aptidões, nos brinquedos, nos papeis sociais que esses indivíduos são direcionados a cumprir, dentre outras questões. Se a 
socialização ocorre não a partir da categoria geral de crianças, mas por categorias específicas de meninos ou meninas, quais diferenciações em 
termos de gênero são possíveis encontrar neste contexto? Esta foi a pergunta norteadora do presente estudo de cunho qualitativo realizado 
através de entrevistas semi-estruturadas com pais de crianças entre 2 e 6 anos de uma escola particular na cidade do Rio de Janeiro, visando 
verificar diferenças na educação dos pais de meninas e meninos baseados em estereótipos sociais. O roteiro da entrevista continha um 
questionário com 14 perguntas abertas, entre elas questões de evocação livre elaboradas com o propósito de analisar o campo semântico das 
evocações dos pais. Para tratar o conteúdo da coleta dos dados foi realizada uma análise categorial afim de identificar a frequência de símbolos 
que viessem a reforçar essa diferenciação na criação de meninos e meninas.  A análise dos dados revelou a reincidência de expressões como 
“carinhosas”, “meigas” e “manhosas” para referir às meninas e “bagunceiros”, “companheiros” e “agitados” para os meninos.  Na análise dos 
dados, foi identificada também uma forte tendência atrelando as meninas a maternidade e aos afazeres do lar, e os meninos sempre vinculados a 
vivacidade. A maioria dos pais afirmou que meninos e meninas gostam e podem brincar das mesmas coisas, entretanto, afirmaram também que a 
brincadeira que eles executam são diferentes além reconhecerem uma diferença na criação e nos cuidados higiênicos para cada gênero. Com 
base nesses dados, foi constatado que existe diferença na criação de meninos e meninas, influenciando suas preferências e escolhas, traçando 
perfis e características ditadas socialmente, corroborando assim para essa construção do que é ser homem ou mulher na sociedade.  Os pais que 
participaram desse estudo declararam possuir abertura para as questões de gênero, mas atestaram que, socialmente, o que se espera de um 
homem é diferente do que se espera de uma mulher.
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