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 Brincar para a criança é, antes de tudo, uma maneira de ser, de estar 
no mundo, de expressar-se e de viver de forma saudável, livre, espontânea e 

prazerosa. O primeiro sinal de que uma criança está seriamente doente é a 
interrupção do brincar (Brown, 1998). Os mecanismos naturais de 
desenvolvimento se encarregam de que as crianças espontaneamente se 

interessem pelos mais variados tipos de brincadeira, diversificando, em 
certas etapas do crescimento, a preferência por uma ou outra forma de 

brincar. 
A brincadeira ocorre em uma zona transitória entre o imaginário e o 

real, em que é possível não se arriscar muito e em que as penalizações são 

mais simbólicas do que reais. Pelas evidências que apontam o brincar como 
sinalizador de um desenvolvimento saudável, pode-se considerá-lo como um 
organizador da experiência, como um estabilizador para novas capacidades 

adquiridas, como uma alternativa à rigidez de padrões, que favorece a 
sobrevivência (Brown, 1998). 

Se o brincar é, por um lado, um dos principais universais do 
desenvolvimento humano, por outro, é sujeito a transformações de 
freqüência e de conteúdo em função de diversidades culturais. Extrair o que 

há de comum dentro da variação dos padrões culturais é uma forma de 
organizar dados esparsos e de entender processos e mecanismos que 
subjazem ao desenvolvimento do ser humano. Contudo, a série de 

fenômenos agrupados sob o termo cultura repousa no centro da vida 
humana e a psicologia deve compreender também modelos dos mecanismos 

que criam, sustentam e modificam os fenômenos culturais.  
A observação naturalística da brincadeira infantil constitui um foro 

privilegiado em que se pode desvelar, na manifestação espontânea da 

criança, como está se processando seu desenvolvimento psicossocial, ao 
mesmo tempo em que se pode verificar como está sendo sua inserção na 

cultura.  
A cultura infantil, da qual fazem parte as atividades lúdicas, não só é 

influenciada pela cultura adulta, mas também a influencia, o que coloca a 

brincadeira também como importante agente de transmissão e de 
modificação cultural (Carvalho e Pedrosa, 2002). Através da brincadeira e da 
aprendizagem que adquire no grupo de companheiros, numa forma 

horizontal e intersubjetiva, a que Tomasello, Kruger. & Ratner (1993) 
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denominaram aprendizagem colaborativa (em contraste com a imitativa e a 
instruída), a criança também inova e modifica a cultura. 

Entendendo cultura como o espaço real das relações dos homens entre 
si e com o seu mundo e como as ações humanas e seus frutos, que 
constituem a identidade de um grupo humano (Carvalho, 1989 e Oliveira, 

1982), não se pode dizer que o Brasil tenha uma cultura única. 
Considerando-se a extensão geográfica do país, sua diversidade 

sociodemográfica e histórico-cultural, podemos falar em pluralidade cultural 
brasileira.  Recentemente, um grupo de pesquisadores brasileiros, a maioria 
deles de orientação predominantemente psico-etológica, tem-se dedicado a 

observar e a analisar brinquedos e brincadeiras do Brasil, que ilustram 
nossa diversidade cultural. Bichara (2003) estudou atividades lúdicas dos 
índios Xocó e de outras crianças que vivem à margem do Rio São Francisco. 

Magalhães, Souza e Carvalho (2003) contam-nos a respeito das piras 
(brincadeiras de pega-pega) de Riacho Doce, na periferia de Belém, no Pará. 

Santos (2003) descreve as brincadeiras de Novos Alagados, subúrbio de 
Salvador. Santos e Koller (2003) relatam as brincadeiras de crianças em 
situação de rua em Porto Alegre. Gosso e Otta (2003) analisaram as 

brincadeiras dos índios Parakanã do Estado do Pará. Gosso, Morais e Otta 
(2003) compararam a brincadeira de faz-de-conta de crianças pertencentes a 
cinco grupos culturais: de uma aldeia indígena, de uma zona praiana e de 

três níveis socioeconômicos de zona urbana. Essas são algumas iniciativas 
que, ao mesmo tempo em que resgatam nossas tradições e ilustram as 

peculiaridades regionais de nosso imenso país, demonstram o que há de 
comum no brincar infantil.  
 Ao se analisarem diferenças culturais, não se podem excluir os papéis 

de gênero, que sofrem grande influência da cultura, a qual se reflete na 
brincadeira infantil os papéis de gênero. Conforme salientam Hinde (1987) e 

Maccoby (1988), os estereótipos de papéis sexuais ou de gênero, apesar de 
apresentarem algumas constantes em diferentes culturas – que, do ponto de 
vista evolucionário, podem refletir tendências desenvolvidas a partir dos 

requisitos de nosso passado ancestral –, variam também grandemente de 
uma sociedade para outra. Entretanto, as diferenças entre os gêneros não se 
dão em termos absolutos, havendo ampla sobreposição entre os gêneros. 

Hinde salienta que a ênfase deve ser dada na direção das diferenças sexuais 
observadas, e não em sua magnitude.  

De maneira geral, as diferenças de gênero se revelam nas atividades 
lúdicas das crianças de diversas culturas nas brincadeiras turbulentas, de 
faz-de-conta e de exercício físico. Meninos participam mais de brincadeiras 

turbulentas (de luta, perseguição e fuga) do que meninas (Pellegrini e Smith, 
1998; Smith, no prelo). Nas brincadeiras de faz-de-conta, as crianças 

tendem a reproduzir papéis adultos de seu gênero: meninas representam 
mais temas familiares e de cuidados, enquanto meninos envolvem-se mais 
em temas aventurescos, fantásticos, de luta e de transportes (Bichara, 2002; 

Fein, 1981; Gosso, Morais e Otta, 2003; Morais e Carvalho, 1994; 
Nicolopoulou e Weintraub, 1998). Nas brincadeiras de exercício físico, ao 
passo que os meninos tendem a ocupar espaços extensos, empregando 

movimento amplos, as meninas restringem-se a espaços mais restritos, 
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realizando movimentos mais delicados, limitados e contidos (Pellegrini e 
Smith, 1998). 

 A segregação sexual nos grupos de interação, nas relações de amizade 
e na brincadeira livre costuma ser grande desde os anos pré-escolares. Aos 
três anos de idade, em ambientes de pré-escola, meninos e meninas 

interagem preferencialmente com crianças do mesmo sexo (Martin & Fabes, 
2001). Maccoby e Jacklin (1987) constataram que, aos quatro anos e meio, 

crianças de creche passavam três vezes mais tempo brincando em grupos do 
mesmo sexo do que em grupos mistos. Esses autores sugerem que esta 
seleção precoce afeta o desenvolvimento das crianças, canalizando seus 

interesses e experiências. É provável que as experiências em grupos do 
mesmo sexo contribuam para promover o estabelecimento de diferenças de 
interesses e de estilos interacionais entre os gêneros. Programas de 

intervenção no sentido de incentivar interações entre os gêneros relatados 
por Maccoby e Jacklin (1987) mostraram efeito temporário, que desvanece 

gradualmente após o período de interferência. 
 Muitos trabalhos se ocuparam de julgamentos feitos pelas crianças a 
respeito do que consideram brincadeiras apropriadas para meninos e para 

meninas (Carvalho, Beraldo, Santos e Ortega, 1993; Theimer, Killen e 
Stangor, 2001). Theimer et al, por exemplo, verificaram que crianças de 
cinco anos se baseiam tanto em critérios morais quanto em estereótipos de 

gênero para excluir ou incluir companheiros do sexo oposto em 
determinados tipos de brincadeiras. 

Poucos estudos, entretanto, investigaram as ocasiões em que meninos 
e meninas brincam juntos e o tipo de brincadeira que facilita essa 
composição de grupo. Encontramos exemplos de preocupação em definir a 

composição dos grupos nos trabalhos de Bichara (2002) – que apresentou o 
uso de pivôs e os temas de faz-de-conta nas crianças Xocó, tratando os 

grupos separadamente por gênero – e de Sager e Sperb (1998), que 
focalizaram conflitos em brincadeiras de grupos de meninas, de meninos e 
mistos. Entretanto, esses estudos voltaram-se mais para diferenças de 

gênero do que propriamente para a questão da integração entre os gêneros.  
É possível que as brincadeiras em grupos mistos sejam tão ou mais 

efetivas em reduzir estereótipos de papéis de gênero quanto o discurso social 

que procura diminuir a distância entre eles. Procurando contribuir para a 
compreensão dos estereótipos de gênero e para o entendimento dos 

benefícios da convivência com companheiros de ambos os sexos na formação 
moral e da personalidade da criança, focalizaremos, no presente estudo, as 
ocasiões em que meninos e meninas brincam juntos durante períodos de 

atividade livre. Para enriquecer a discussão e para se levantarem algumas 
possíveis influências do meio físico e cultural, compararemos o 

comportamento de crianças de duas comunidades, no que tange à 
participação em grupos mistos de brincadeira.  
 

 

O Estudo 
 
Objetivos 
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 Os principais objetivos deste trabalho foram: (a) verificar as condições 
segundo as quais meninos e meninas brincam juntos, analisando o tamanho 

do grupo de brincadeira e as atividades lúdicas que favorecem a participação 
conjunta; (b) comparar essas condições conforme ocorrem em grupos de 
crianças de uma grande metrópole (São Paulo, Capital) e de uma pequena 

cidade à beira-mar (Ubatuba, situada no litoral norte do Estado de São 
Paulo) 

 
As crianças 
 

 Comparamos brincadeiras de crianças de baixa renda que vivem no 
litoral (Praia de Itamambuca, no município de Ubatuba, no litoral norte do 
Estado de São Paulo) com aquelas de um grupo de classe média do 

município de São Paulo. Apresentamos dados obtidos com 20 crianças de 
São Paulo (10 meninas e 10 meninos) e 19 de Ubatuba (10 meninas e 9 

meninos), com, respectivamente, quatro anos e meio e cinco anos de idade, 
em média. 

Procuramos cotejar as brincadeiras de crianças de uma grande 

metrópole com as atividades lúdicas de crianças de uma zona afastada dos 
grandes centros urbanos, na suposição de que essas, em tese, tivessem 
maior contato com a Natureza e com seus vizinhos e não sofressem tão 

diretamente os efeitos da civilização tecnológica, informatizada, governada 
pela mídia, pelo consumismo e pelo individualismo característicos das 

grandes cidades. Foram escolhidas as crianças ubatubanas como grupo 
representativo desse modo de vida por diversas razões: (1) por se tratar de 
uma região que dispõe de um vasto espaço físico não habitado, Ubatuba 

proporciona aos moradores contato constante com uma natureza abundante 
em espécies vegetais e animais. De acordo com levantamento de 2000 da 

Fundação Seade, o Litoral Norte, ao qual pertence o município de Ubatuba, 
tem 1987 km2 de área total com 79,63% de mata natural, contrastando com 
outras áreas do interior do Estado de São Paulo, onde tal porcentagem não 

chega a 5%; (2) a topografia local, bastante diversificada e acidentada, 
permite a seus habitantes contato próximo com a praia, com o mar, com a 
mata e com a serra; (3) razões históricas levaram o município de Ubatuba a 

um isolamento que apenas se rompeu a partir dos anos 50, com sua 
exploração turística; esse relativo isolamento possibilitou que se formasse e 

se conservasse uma cultura regional própria. 
Os pais das crianças da praia eram, em sua maioria, jardineiros, 

caseiros, artesãos ou trabalhadores esporádicos da construção civil. Alguns 

moravam nas imediações da escola num conjunto de casas populares, ou em 
casas de caseiros nas propriedades de turistas. A maioria, porém, vinha de 

bairros adjacentes como o Sertão da Casanga, praias e sertão do Promirim e 
do Félix. Os ubatubanos chamam de praia a região mais próxima da orla 
marítima e de sertão, aquela junto aos morros e ao pé da serra. 

As crianças da cidade de São Paulo freqüentavam uma creche 
destinada a funcionários de uma universidade pública e moravam em 
diversos bairros da zona oeste do município. Seus pais eram, em sua 

maioria, funcionários de nível médio, de diversas instâncias administrativas 
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da Universidade; entre os pais havia, também, alguns professores e alunos 
de pós-graduação da mesma Universidade. 

 
Condições de observação 

 

Ambos os grupos foram observados em atividade livre, nos intervalos a 
ela reservados na pré-escola. Cada criança foi observada por, no mínimo, 

seis sessões de cinco minutos de duração, em dias diferentes.  
 

Categorias e critérios utilizados  
 
 Foram utilizados os seguintes critérios para descrever o tamanho e a 
composição dos grupos de brincadeira e as modalidades de atividade lúdica 

observadas. 
 
Tamanho e composição do grupo 
 
 Computou-se em cada minuto o número predominante e o gênero das 

crianças próximas ao sujeito focal (com até cerca de um metro de distância 
desse), com que ele interagia direta ou indiretamente. O critério de interação 
prevaleceu sobre o de distância espacial, uma vez que, em algumas 

brincadeiras, como as de apostar corrida e de pega-pega, os participantes, 
apesar de distantes um do outro, estavam em constante interrelação. 

Dividiram-se os tamanhos de grupo em três categorias: díades, tríades e 
grupos grandes (políades), compostos de quatro ou mais participantes. 
Conforme o gênero, os grupos foram classificados como masculinos, 

femininos ou mistos. 
 

Classificação das brincadeiras  
 

As brincadeiras foram classificadas, a partir de uma combinação dos 
critérios de Parker (1984) e de Piaget (1945), em: 

Brincadeiras de exercício físico - São assim denominadas as brincadeiras em 
que a criança pratica um conjunto variado de atividades sensório-motoras, 
aparentemente motivada pelo prazer originado do exercício físico: pular, 

correr, balançar-se, subir, descer. Foram classificadas nesta categoria, entre 
outras, as seguintes brincadeiras: subir e pular de árvores e de trepa-trepas, 

girar, escorregar, balançar-se, saltar obstáculos. 
 Brincadeiras de contingência social não turbulentas - São aquelas que 
põem em ação o esquema de revezamento social, aparentemente, motivadas 

e reforçadas pelo prazer associado à capacidade de produzir respostas 
contingentes nos outros e de responder contingentemente aos outros: fazer 

cócegas, imitar gestos e vocalizações, brincar de esconde-esconde, bater 
palmas ritmadamente ao som de um refrão, carregar no colo ou nas costas, 
repetir gestos, rimas e palavras dos companheiros. 

 Brincadeiras de contingência social turbulentas - Brincadeiras de 
contingência social que envolvem exercício físico vigoroso e simulam 

atividades de luta, perseguição e fuga. Diferem das demais brincadeiras de 
contingência social, na medida em que contêm elementos de simulação de 



 43 

agressão. Podem envolver contato físico (engalfinhar-se, rolar em dupla pelo 
chão) ou terem caráter mais distal (perseguição, fuga, atirar ou encostar nos 

colegas objetos que podem machucá-los, porém com sinalizadores lúdicos). 
As brincadeiras de contingência social, turbulentas ou não, podem também 
incluir caçoada ou zombaria – definida como um comentário ou 

comportamento não verbal acompanhado de sinalizadores lúdicos, dirigido a 
um alvo e destinado a provocar nesse uma reação. 

 Brincadeiras de construção - São aquelas em que materiais são 
combinados para a criação de um produto novo: modelar areia, construir, 
empilhar, encaixar.  

  Brincadeiras de faz-de-conta - São as que incluem tratar objetos como 
se fossem outros, atribuir-lhes propriedades diferentes das que realmente 

possuem, atribuir a si e aos outros papéis diferentes dos habituais, criar 
cenas imaginárias e representá-las. Exemplos: tratar um graveto como se 
fosse batom ou vara de condão; simular ser o pai, a mãe ou o médico; 

simular cenas domésticas ou de aventuras. 
 Brincadeiras e jogos de regras - São assim consideradas as 

brincadeiras que envolvem a ritualização de papéis e a representação de 
cenas previsíveis e pré-determinadas; nos jogos, as seqüências imprevisíveis 
da brincadeira são transformadas num ciclo repetitivo de ações (Parker, 

1984). Geralmente, os jogos são competitivos, havendo um indivíduo ou 
grupo que vence no final. Foram incluídas nesta categoria as brincadeiras 

competitivas de pular corda, cabra-cega, corrida de saco, pega-pega não 
turbulento, cabo de guerra, futebol, raquete, queimada. 
 A maior parte das brincadeiras envolve mais de um dos componentes 

relacionados acima. Entretanto, como uma categorização muito minuciosa 
pode perder-se em detalhes, baseamo-nos no caráter preponderante da 
brincadeira para classificá-la. À guisa de exemplo, temos os jogos de bola 

(particularmente o futebol) que, embora possam também ser considerados 
como brincadeiras de exercício físico, são caracterizados pela regra e pela 

competição. Seguimos o seguinte critério, de acordo com a elaboração e 
complexidade da brincadeira: havendo regras e competição, essas eram 
tomadas como critério; havendo faz-de-conta, esse era o critério 

preponderante e assim por diante, na seguinte ordem: regra > faz-de-conta> 
construção> contingência social> exercício ou contingência física, sendo essa 

última forma de brincadeira considerada a menos complexa. 
Resultados e discussão 
 

Tamanho do grupo de brincadeira 
 
 A Figura 1 mostra a freqüência relativa ao tempo de observação das 

participações das crianças em díades e grupos grandes, conforme origem e 
gênero.  Estatisticamente, observou-se efeito de interação de gênero e origem 

sobre estes dois tamanhos de grupos.   Enquanto entre as meninas de São 
Paulo predominaram as díades, entre as de Ubatuba prevaleceu a 
participação em grupos grandes. Efeito inverso ocorreu com os meninos: os 

de São Paulo participaram mais de grupos grandes, enquanto os de 
Ubatuba, de díades.                                   
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Figura 1. Tamanhos de grupo, conforme origem e gênero 
 

 
 Embora não se tenham encontrado diferenças estatisticamente 
significativas entre a freqüência de grupos mistos dos participantes de São 

Paulo e de Ubatuba, constatou-se que as crianças de São Paulo participaram 
mais de grupos mistos (em 31,3 % do tempo de brincadeira) do que as de 
Ubatuba (que ocuparam 23,4% do tempo de brincadeira em grupos mistos). 

Constatou-se, entretanto, através de análise multivariada, efeito 
estatisticamente significativo de interação entre origem e gênero em relação 

à participação em grupos mistos: meninos de São Paulo participaram mais 
de grupos mistos do que as meninas e o inverso ocorreu em Ubatuba (Figura 
2).  
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Figura 2. Participação em grupos mistos por origem e gênero 

 
 
 Computando-se a ocorrência de grupos mistos conforme gênero, 

observa-se que os grupos grandes mistos predominaram nas duas 
comunidades. Constata-se também, pela Figura 3, o dado já assinalado de 
predominância de díades e tríades mistas em São Paulo, quando se compara 

sua ocorrência com a registrada em Ubatuba. 
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Figura 3. Tamanho e constituição dos grupos mistos conforme origem e 
gênero 

 
 
 Os dados relatados mostram interessantes efeitos de gênero sobre o 

tamanho e a composição de grupos de brincadeira, conforme a comunidade 
a que pertencem as crianças. O fato de os meninos de São Paulo 

participarem mais de grupos grandes é consistente com dados da literatura, 
que indicam que meninas interagem mais em díades e meninos, em grupos 
maiores (Markovits, Benenson e Dolensky, 2001). Markovits et al., 

entretanto, não encontraram tanta consistência de preferência por díades 
em meninas, quanto a predileção de meninos por grupos grandes. A inversão 
dessa tendência nas crianças da praia é que se mostra mais intrigante. 

Ressalte-se que é necessário ter cautela na interpretação desses dados, pois 
estudamos um grupo específico da praia, em que grande parte das meninas 

se mostrava muito independentes e autoritárias e em que poucos meninos se 
mostravam mais assertivos.  
 O fato de as meninas da praia terem preferência por brincar em 

grupos maiores pode estar relacionado com o modo de vida das mulheres da 
comunidade, que mantêm intenso contato umas com as outras. Para se 

comprovar essa hipótese, contudo, seriam necessárias maiores investigações 
sobre o modo de vida de adultos da comunidade. O tipo de brincadeira 
escolhido pelas meninas ubatubanas (como brincadeira de roda, cabra-cega, 

pega-pega) também era favorável à participação em grupos maiores. 
Entretanto, o fato de os meninos da praia se constituírem 
predominantemente em duplas não se coaduna com um modo de vida mais 

coletivista dos ubatubanos, que, naturalmente, inclui também os homens. 
Os tipos de brincadeira escolhidos pelos meninos (muitos jogos de regras em 

duplas) podem também explicar este dado.  
 Ao se analisar a participação em grupos mistos, são os meninos que 
revelam um dado surpreendente, quando se coteja sua participação em 

grupos de ambos os sexos com os dados da literatura, que indicam que, 
nesta faixa de idade, as crianças passam três vezes mais tempo brincando 
em grupos do mesmo sexo (Maccoby, 1988). Observou-se uma grande 

diferença na freqüência de participação em grupos mistos entre meninos de 
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São Paulo e de Ubatuba. Esse resultado é compatível com uma menor 
estereotipia de gênero na classe média da cidade de São Paulo, dado 

semelhante ao encontrado por Carvalho et al. (1993), que, comparando 
respostas de crianças de diferentes classes sociais de São Paulo e de Recife 
em relação ao que consideravam brincadeiras mais adequadas para um ou 

outro sexo, constataram que as crianças de classe alta de São Paulo 
apresentavam menor estereotipia de gênero do que os demais grupos. O fato 

de grupos mistos grandes em Ubatuba terem sido mais freqüentes pode 
indicar uma tendência à maior interação entre os gêneros quando a 
atividade escolhida requer muitos membros, não havendo, necessariamente, 

uma seleção de parceiros. Essa discussão nos remete à análise da 
composição de grupo em função do tipo de brincadeira.  

 
Grupos mistos e tipos de brincadeira  
 
 Para se verificar se certos tipos de brincadeira favoreceram a formação 
de grupos compostos por ambos os gêneros, calcularam-se as proporções 
entre a participação em grupo misto em um determinado tipo de brincadeira 

em relação à participação total (participação total = grupos de um só gênero 
+ ambos os gêneros) na mesma modalidade de brincadeira. Encontrou-se 
efeito estatístico de origem sobre as proporções de participação em grupos 

mistos em brincadeiras de exercício físico, contingência física e contingência 
social, e interação entre gênero e origem em brincadeiras de construção. Na 

Tabela 1, encontram-se as médias apuradas para esses índices. 
 
 

Tabela 1. Proporção média entre participação em grupos mistos em relação à 
participação total nos diversos tipos de brincadeira 

 

Tipo de brincadeira 

São Paulo Ubatuba 
 

Média 

total meninos meninas meninas meninos 

exercício físico 0,35 0,36 0,17 0,15 0,25 

contingência física 0,30 0,28 0,10 0,01 0,20 

contingência social 0,33 0,63 0,07 0,11 0,26 

turbulenta 0,20 0,06 0,10 0,10 0,11 

construção 0,56 0,18 0,36 0 0,29 

simbólica 0,48 0,20 0,31 0,37 0,33 

regras 0,33 0,25 0,20 0,05 0,20 

 
 

Analisando-se a Tabela 1, constata-se que, de forma geral, as 
brincadeiras de faz-de-conta, de construção, de exercício físico e de 
contingência social favoreceram a participação em grupos mistos, embora 

encontremos algumas diferenças de origem. Em Ubatuba, constatou-se 
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maior participação conjunta de meninos e meninas nas brincadeiras de faz-
de-conta. Em São Paulo, nota-se proporcionalmente mais participação em 

grupos mistos nas brincadeiras de contingência social, principalmente por 
parte das meninas. Para os meninos de São Paulo, brincadeiras de 
construção e de faz-de-conta propiciaram maior participação em grupos 

mistos. Entre as meninas de Ubatuba preponderou a participação em grupos 
mistos nas brincadeiras de construção.  

Retornando à discussão do tópico anterior, quando nos referimos à 
menor participação em grupos mistos por parte dos meninos de Ubatuba, 
em comparação aos paulistanos, verifica-se maior segregação sexual do 

ubatubanos em brincadeiras de construção e de regras. Particularmente nos 
jogos de regras, em que predominaram o futebol e o vôlei de praia, a 
preferência dos meninos de Ubatuba foi por interagir com companheiros do 

mesmo sexo.  Conforme salientam Markovits et al. (2001), grupos de mesmo 
sexo podem ser explicados mais pela atração por iguais do que pela rejeição 

a crianças do sexo oposto. 
Esses dados demonstram a importância do tipo de brincadeira para a 

diminuição da segregação e a facilitação da integração sexual. Destaque 

especial deve ser dado para as brincadeiras de faz-de-conta, já que as 
atividades de construção nem sempre favorecem a interação, uma vez que 
freqüentemente se dão na forma de brincadeira paralela (i.e. duas ou mais 

crianças brincam juntas de um mesmo tema, mas as interações não dizem 
respeito à brincadeira). Ambas, entretanto, construção e faz-de-conta, 

quando ocorrem na forma de atividade coletiva, favorecem a simbolização 
conjunta, a transformação de elementos reais e ideacionais, a comunicação e 
a negociação entre pares. As brincadeiras de faz-de-conta permitem ainda a 

divisão e complementação de papéis e o treino de papéis sociais que se 
revelam tão importantes para o desenvolvimento infantil. 

 
 
Conclusões 

 
Os dados apresentados neste estudo são mais um passo para a 

compreensão do desenvolvimento de papéis sexuais. De acordo com o que 

afirma Hinde (1987), as diferenças encontradas não são absolutas e variam 
muito conforme o grupo cultural e o tipo de atividade a que a criança se 

dedica. Nesse campo, é indiscutível a importância de estudos interculturais, 
que ajudam a evidenciar realidades muito diferentes daquelas que se tem 
como verdadeiras para as classes médias em culturas de influência euro-

americana. 
Para estudiosos e educadores que se propõem a diminuir a distância 

entre os gêneros, dada a pouca eficácia de treino em atividades que facilitam 
a integração entre meninos e meninas, estudos naturalistas vêm mostrar 
que as próprias crianças se encarregam de apontar o meio que a favorece. 

Propiciar as brincadeiras em conjunto com o sexo oposto, principalmente em 
atividades que envolvem complementação de papéis, de forma livre e 
espontânea, mostra-se um dos caminhos mais promissores para se alcançar 

maior integração entre os sexos. Evidentemente, se pais e educadores, 
conscientemente ou não, apresentarem conceitos e atitudes que reforçam a 
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estereotipia de papel de gênero, essas atitudes serão transmitidas às 
crianças e, por mais esforço que essas façam para demonstrar que a 

integração entre os sexos é possível, ela poderá solapar com o tempo, diante 
das pressões sociais, sutis ou manifestas, em sentido contrário. 
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Resumo 
O presente trabalho compara as brincadeiras infantis de crianças de dois grupos 
culturais – um de zona praiana (Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo) e 

outro de zona metropolitana (São Paulo, Capital) – em termos do tamanho e 
composição do grupo de brincadeira. Constatou-se que as brincadeiras em grupos 
mistos foram mais freqüentes em São Paulo e que meninos de São Paulo e meninas 
de Ubatuba tenderam a brincar mais em grupos mistos do que seus pares do sexo 

oposto. Constatou-se ainda que o tipo de brincadeira em que houve maior 
participação conjunta de ambos os gêneros foi a de faz-de-conta. Os dados são 

discutidos em termos de estereotipia dos papéis de gênero e da 
segregação/integração sexual entre crianças. 
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brincadeira infantil, papéis sexuais; estereotipia de gênero, diferenças culturais. 

 
 
 
 
WHEN BOYS AND GIRLS PLAY TOGETHER: An intercultural comparison between 

urban and seashore children’s play 
 

Abstract 
Preschool children’s play group size and composition of two cultural groups – 

seashore (Ubatuba, São Paulo State) and urban (São Paulo City) – were compared. 
Mixed group play was more frequent in urban children, and urban boys and 

seashore girls engaged in more mixed group play than their opposite sex peers. 
Make-believe was the main type of play promoting both genders group participation. 

Results are discussed regarding sex roles, and gender segregation/stereotypy in 
children’s play. 
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children’s play, sex roles, sexual stereotypy, cultural differences. 

 
 


