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ENSAIO SOBRE A IGUALDADE DE GÉNERO

Marta Lisboa

O que pensam as crianças residentes no Funchal,
no que diz respeito à igualdade de género, e o que transportam para o futuro.
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Em todas as casas quem lava a roupa são as mulheres. Quando 

eu casar, se for com uma de que eu goste muito, vou lavar a 

loiça e a roupa. Se não gostar muito dela, ela lava.

Pedro, 9 anos.
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DE PEQUENINO SE TORCE O DESTINO

As crianças são o espelho da comunidade onde pertencem. A sua autenticidade 
revela a cultura que integram, os valores e os conhecimentos que lhes transmitem. 
Quando queremos perceber como se situa uma comunidade face a determinadas 
áreas ou valores, ouvi-los é poder receber de uma forma honesta as respostas 
que desejamos. Longe da hipocrisia e do mais vale parecer do que ser a sua opi-
nião é valiosa, não só pela perceção da realidade absorvida como pela esperança 
de que se houver interesse na mudança é com eles que devemos começar.
Toda a linha de educadores: pais, professores e outros agentes educativos 
devem estar disponíveis para as ouvir e retirar as mensagens essenciais do 
seu discurso, as linhas orientadoras de projetos que visem a longo prazo uma 
mudança efetiva de mentalidade. Existe uma ambivalência entre o achar graça 
à forma como as crianças lêem o mundo e a vontade de as formatar em es-
quemas pré-definidos por adultos que há muito deixaram de sentir prazer no 
seu pensamento livre de autocrítica. Vivemos rodeados de paradoxos e o que 
teoricamente é considerado criativo e inovador rapidamente se emaranha no 
preestabelecido. A família e a escola sentem-se muitas vezes pressionadas e 
condicionadas nos seus valores e objetivos, influenciando-se reciprocamente 
no sentido de normalizar comportamentos. 
As políticas, tendo em conta os curtos períodos de mandatos e a pressa de 
apresentar resultados, optam habitualmente por projetos a curto ou médio pra-
zo desprezando ou anulando a construção de outros, que exigem persistência 
e continuidade.
A igualdade de género é uma questão intemporal que nas últimas décadas, 
na sequência do empenho e persistência de alguns, como é exemplo Maria 
Aurora, tem permitido que alguns contextos culturais, sociais e educativos se-
jam hoje mais justos na igualdade de oportunidades, melhorando a satisfação 
pessoal e a qualidade de vida da comunidade.
Estamos, claramente, longe do objetivo desejado. Existem ainda muitos contex-
tos onde por questões educativas globais e específicas a desigualdade é evi-
dente, criando sofrimento e doença essencialmente nas famílias responsáveis 
pela educação base das crianças que lhes pertencem. 
Quisemos então perceber o que pensam as crianças que vivem no Funchal e o 
que transportam no que diz respeito à igualdade de género para o seu futuro. 
Com este ensaio espera-se que surjam linhas orientadoras para eventuais tra-
balhos de investigação/ação que projetados no tempo, numa lógica de continui-
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dade, possam melhorar a vida em comunidade potenciando as capacidades de 
todos. As crianças são mestres a observar estes detalhes e a analisá-los de 
acordo com os seus valores e referências. Ouvi-las sobre temas basilares é um 
prazer e uma descoberta, explorar o seu raciocínio e a leitura que fazem sobre 
o mundo dos adultos um privilégio. A partir daqui cabe-nos a nós, adultos, ana-
lisar e refletir com um profundo respeito por quem nos observa diariamente 
com a inocência de que somos aquilo que fazemos. 
O destino de cada pessoa constrói-se vivendo, o de uma sociedade mais justa 
constrói-se fazendo. De pequenino se torce o destino.
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OBJETIVOS GERAIS

> Elaborar um ensaio sobre o tema igualdade de género baseado na perceção de um 
grupo de crianças dos 7 aos 12 anos residentes no Funchal com o objetivo de avaliar 
os valores de referência adquiridos, transmitidos pelas famílias e pela comunidade.

> Com base nos resultados propor estudos de continuidade de forma a melhorar 
a qualidade de vida e potenciar o desenvolvimento pessoal, social e comunitário 
das crianças e famílias residentes no Funchal, com possibilidade de alargamento 
a outros concelhos numa lógica de interculturalidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

> Avaliar como traduzem as crianças residentes no Funchal a noção de igualdade 
de género.

> Analisar a visão das crianças residentes no Funchal sobre o tema.

> Através da interação para recolha da informação, criar abertura para que se 
sintam elementos ativos em processos de abordagem e construção de assuntos 
de interesse social e comunitário.

> Consciencializar as famílias e os agentes educativos para a importância de 
ouvir as crianças em áreas de interesse comunitário, valorizando as suas ideias 
e opiniões.
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Foram selecionadas 18 crianças do sexo masculino e feminino entre os 7 e os 
12 anos residentes no Funchal, em diferentes freguesias e pertencentes a dife-
rentes estratos sociais.
Todas as crianças frequentam estabelecimentos de ensino do Funchal maiori-
tariamente públicos, sendo um dos entrevistados aluno de uma escola privada 
e outro aluno integrado no ensino misto (escola de dança e escola pública). As 
crianças estão ainda integradas em atividades extra escolares (desportivas e de 
ocupação de tempos livres). 
Metade da amostra é constituída por crianças integradas em famílias diferen-
ciadas no que respeita à formação académica e oportunidades e a outra metade 
por crianças que habitam zonas carenciadas e que pertencem a famílias que, na 
sua maioria, demonstram dificuldades sociais e financeiras. 
As famílias obedecem a diferentes modelos: pais juntos, pais separados com e 
sem coabitação com outros companheiros.

Ana Teresa, 11 anos.
Débora, 12 anos.
Francisco, 11 anos. 
Joana, 8 anos.
João, 7 anos. 
João, 12 anos.
Lara, 12 anos.
Maria, 9 anos. 
Martim, 12 anos.
Matilde, 12 anos. 
Nilza, 10 anos. 
Octávia, 10 anos. 
Pedro, 9 anos. 
Pedro, 12 anos. 
Salvador, 8 anos.
Tiago, 12 anos.
Vera, 10 anos.
Francisca, 12 anos.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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METODOLOGIA ADOTADA

As entrevistas foram aplicadas individualmente e realizadas de acordo com um 
guião pré-definido, sendo registadas todas as respostas e todas as observações 
consideradas pertinentes. Foi explicado a cada criança o objetivo da entrevista 
e a razão do trabalho. 
O clima descontraído revelou-se com espaço para conversar sobre tudo o que 
lhes ocorria ao longo da entrevista. 
As respostas, comentários e ideias apresentadas pelas crianças foram alvo de 
uma análise de conteúdo de forma a permitir explorar por categorias como se 
situam estas crianças, em relação ao tema.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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GUIÃO DAS ENTREVISTAS

Os rapazes e as raparigas fazem e pensam coisas de forma diferente? O que 
pensas sobre isto?

Na tua escola e nas actividades que frequentas os professores, os monitores ou 
outros educadores são diferentes com os rapazes e as raparigas? O que é que 
tu observas?

Os pais lidam com os filhos e as filhas de forma diferente? Achas que isso acon-
tece na tua família ou nas famílias que conheces? Diz porquê. 

Os adultos por serem mulheres ou homens podem fazer as mesmas coisas e terem 
as mesmas oportunidades? Nas pessoas que tu conheces, achas que isto acontece? 

A tua vida seria diferente se fosses rapariga/rapaz? Explica porquê.

Se alguém te pedisse para dares ideias para ajudar as pessoas a respeitarem-se 
mais umas às outras, independentemente de terem nascido meninos ou meni-
nas, o que dirias?

Gostarias de participar em equipas que ajudassem os jovens da tua idade a pensar 
sobre temas que habitualmente são pensados apenas pelos adultos? Diz porquê. 

Obrigada por teres colaborado, sem as tuas ideias e opiniões este trabalho não 
seria possível. És especial apenas por seres quem és.

Nota: este é um guião de entrevista o que significa que entre as afirmações ou perguntas surgiram, 
no decurso da conversa, outras questões relacionadas que foram registadas.
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O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente
Mahatma Gandhi

Dar espaço às crianças para exprimirem o que sentem passou a ser explorado, 
nos últimos tempos, essencialmente como momento lúdico ou para confirmar al-
gumas teorias ou expectativas.
Este ensaio parte sem essas expectativas, tem um tema e acima de tudo uma 
vontade de ouvir a opinião dos mais jovens numa área habitualmente desen-
volvida com adultos. 
Existe a tendência de considerar que determinados temas não são ajustados ao 
pensamento infantil ou juvenil. Em gerações anteriores, e em determinados con-
textos socioculturais, talvez a abordagem de determinados temas fosse inapro-
priada para os mais jovens. Contudo já nessa altura muitas crianças não tinham 
sequer possibilidade de sentir o tempo de o ser, passando de imediato a pequenos 
adultos. Sem preparação nem qualquer tipo de apoio, essas crianças cresciam 
assim dentro do mundo dos adultos achando que aquele era o modelo a seguir.
Relativamente ao tema em análise, as meninas/mulheres assumiam muitas vezes 
o papel de submissão e os meninos/homens o de decisão sendo que, no limite, a 
violência doméstica era considerada um ato normal, social e culturalmente aceite. 
Hoje como resultado de uma profunda evolução sócio educacional este padrão 
familiar alterou-se e apesar de ainda surgir em determinados contextos culturais 
e familiares, a análise da realidade pelos mais jovens já não é linear e permite 
reflexão e crítica. Hoje a informação chega a todos e a palavra é um direito.
Pensar com eles, esboçar ideias com base nas suas, integrá-los e integrar-
mo-nos é, de facto, o grande factor inovador, onde nos podemos e devemos 
debruçar, tirando ensinamentos para os novos tempos.
O futuro constrói-se no presente e o presente somos nós. 

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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De entre as entrevistas realizadas foram selecionados alguns excertos das con-
versas de forma a ilustrar o processo de entrevista e apetrechar o leitor para a 
contextualização das conclusões.
As ideias apresentadas foram organizadas em 5 temas de forma a facilitar a 
leitura e a análise das opiniões.
Existem questões específicas, desenvolvidas nos temas seguintes, onde a cha-
mada de atenção para as diferenças revela, para além de características pró-
prias do género, a influência do padrão cultural e das expectativas desenvolvi-
das pelos adultos.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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1. Diferenças

A maioria das crianças tem uma ideia clara do que diferencia os rapazes das 
raparigas, conhecem-se bem. Conseguem definir sem dificuldade as caracterís-
ticas femininas e masculinas. A maioria salienta que as diferenças estão mais 
relacionadas com a personalidade e com a idade do que com o género. Contudo 
rapazes e raparigas observam diferenças de género e salientam-nas como ca-
racterísticas de pertença a cada grupo.

O facto de serem diferentes sexos pensam diferente (…) também depende da perso-
nalidade, tem mais peso.

As diferenças têm mais a ver com a idade do que com o género.

Pensam de maneira diferente, mas isso não devia acontecer porque somos todos iguais.

A maior parte dos rapazes são mais agitados (…) a maior parte das raparigas são 
mais calmas.

É habitual os rapazes portarem-se mal.

Os rapazes pensam coisa mais brutas (..) as raparigas pensam em coisas mais fofinhas.

Os rapazes não querem saber das mesmas coisas que as raparigas, têm mais força 
e gostam de jogar futebol.

Os rapazes gostam de coisas que as meninas não gostam, às vezes.

As raparigas preocupam-se com a moda, com o cabelo (…) os rapazes não se preo-
cupam com isso.

As brigas entre os rapazes e as raparigas são diferentes (…) as raparigas fazem gru-
pinhos e dizem às outras para não brincarem com aquela rapariga.

Os rapazes conseguem resolver as brigas sozinhos sem precisar de ajuda do adulto, 
as raparigas fazem muitas queixinhas.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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Acho que pensam de forma diferente. Os rapazes pensam em futebol e as raparigas 
noutras coisas.

Eu faço mais barulho porque sou mais descontraído.

Os rapazes pensam nas coisas mais descontraídos, as raparigas são mais responsá-
veis preocupam-se mais.

Os rapazes não pensam duas vezes antes de fazer as coisas, as raparigas ficam muito 
mais preocupadas com o que acontece.

A ideia de que nesta etapa do desenvolvimento existem diferenças ao nível da 
maturidade e do desenvolvimento físico é evidente. Se as meninas se preocu-
pam mais com a imagem e com o papel social, os rapazes são muito mais físicos 
e impulsivos.

As meninas são mais desenvolvidas de cabeça e os rapazes de corpo.

Ao solicitar às crianças que se imaginassem no papel do outro, invertendo os 
géneros, as respostam mostram que existe uma atenção e interesse focados no 
conhecimento do outro como até, em alguns casos, a noção clara de que existem 
personalidades que se aproximam independentemente do género.

Como sou muito mexida e muito elétrica se fosse rapaz ia gostar de andar às lutas.

Às vezes penso assim, se eu fosse rapaz também fazia aquilo (…) não quero ficar com 
nódoas (refere-se a lutas e confusões).

Se fosse uma menina vestia vestidos, tinha o cabelo comprido, gostava mais de roxo 
e de rosa, e se fosse a uma festa ia toda maquilhada.

Se fosse rapaz escolheria futebol (…) seria mais rebelde (…) mais facilmente me me-
teria em confusões.

Se fosse rapaz, jogava à bola, saía com os amigos e não tinha horas para chegar a 
casa, por isso era diferente de ser rapariga.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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Gosto de ser menina, não gostava de ser rapaz nem de ter o cabelo curto.

Eu estranhamente não gosto muito de futebol (..) há uma coisa engraçada na minha 
escola com uma menina(..) nós devíamos trocar qualquer coisa, ela adora futebol e 
eu nem por isso.

Se fosse rapaz ia preocupar-me na mesma (…) não faz sentido fazer coisas erradas 
e depois ter castigos.

É interessante perceber que para algumas crianças o conceito da igualdade de 
oportunidades existe e conseguem vivê-lo na prática do seu dia-a-dia, perce-
bendo que, na vida adulta, esse conceito nem sempre está alinhado com a práti-
ca. A desigualdade de oportunidades na vida adulta está latente essencialmente 
nas crianças integradas em famílias mais carenciadas, em meios socioculturais 
mais desfavorecidos, onde as meninas transportam a noção de que os homens 
têm melhores oportunidades, apesar das características femininas que conside-
ram ser uma mais-valia na área profissional.

Devem ter as mesmas oportunidades. Se uma rapariga quiser jogar futebol e um 
rapaz quiser fazer dança, não devem ser criticados, nem julgados por isso.

Se o meu pai escolhesse ter a profissão da minha mãe e a minha mãe a do meu pai 
podiam ter as mesmas oportunidades (…) tiveram as mesma educação e as mesmas 
oportunidades de escolher.

Devem ter as mesmas oportunidades, mas na vida real isso nem sempre acontece.

Não seria diferente, porque os rapazes e raparigas têm os mesmos direitos” (…) Isso 
deveria acontecer sendo homem/mulher, apesar de na realidade isso não se verificar.

Não existem oportunidades iguais para os homens e para as mulheres. Uma mulher é 
mais organizada e trabalha mais, por isso merece mais oportunidades.

Acho que os homens têm mais oportunidades do que as mulheres.

As mulheres têm que ter os mesmos direitos do que os homens, eu não sou machista.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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No entanto, a noção de complementaridade está presente em muitas das entrevistas.

Nem os homens viviam bem sem as mulheres, nem as mulheres sem os homens.

Apesar da tendência crescente, resultante em grande parte pela educação que 
emerge dos diversos contextos educativos (escola e atividades extra escola-
res) no olhar sobre a igualdade de género, algumas características estereoti-
padas que sobrevivem à cultura subjacente mantêm-se.

As raparigas são mais sensíveis.

Os rapazes pensam nas coisas mais descontraídas, as raparigas são mais responsá-
veis preocupam-se mais.

É curioso, mais uma vez, observar que apesar de algumas características surgirem 
em tom de crítica, a maioria se mostra rapidamente agradável e complementar.

As raparigas são mais organizadas e não são assim tão malucas (…) os rapazes po-
dem fazer mais estragos mas são divertidos.

A influência cultural que dita que os rapazes têm que ser mais fortes do que as 
raparigas e por isso não podem ser tão mimados faz com que os adultos muitas 
vezes esqueçam as suas necessidades afetivas, tão importantes no crescimento de 
ambos os sexos.

Sim seria diferente se fosse rapariga, porque ia ter a oportunidade para fazer outras 
coisas, e seria tratado com mais amor e carinho.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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2. Comunicação

Algumas crianças referem a comunicação como um aspeto fundamental na rela-
ção entre pares e com os adultos e valorizam o empenho dos pais e educadores, 
na tentativa de promover um estilo de relacionamento baseado na negociação e 
controlo dos impulsos.

Os meus pais tentam sempre resolver as coisas comunicando (…) tentam chegar a 
uma negociação (…) não gritam nem fazem escândalos.

Na nossa turma tentamos estar juntos independentemente de sermos rapazes ou ra-
parigas, a diretora de turma estimula que isso aconteça.

Diria para falarem mais uns com os outros e ajudarem-se uns aos outros.

O mundo era muito mais fácil se as pessoas falassem (…) num conflito (entre amigos) 
devemos enfrentar e ouvir o que as pessoas têm para dizer.

Os rapazes podem ter ideias diferentes das raparigas e dos adultos mas se juntassem 
as ideias podiam fazer coisas divertidas (…) era difícil essas ideias agradarem a todos 
mas mesmo sendo difícil eu gostaria muito.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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3. Família

As diferenças observadas na família denotam que as crianças observam as di-
ferenças mas consideram-nas enquadradas nos diferentes contextos familiares, 
sejam eles mais ou menos estruturados. Percebe-se a enorme capacidade que os 
mais novos têm de se adaptar à realidade ainda que muitas vezes a entendam como 
desenquadrada dos princípios comunitários em que estão integrados e aprendem a 
crescer. As mães continuam a surgir como as mais dedicadas ao trabalho domésti-
co apesar de já ser frequente os pais serem capazes de desenvolver as tarefas, so-
bretudo quando estão a viver sozinhos. Mesmo quando existe partilha de tarefas há 
sempre uma tendência natural para serem as mães a assumir as tarefas por rotina.

É habitual que as senhoras façam esses trabalhos (domésticos) (…) antigamente as 
senhoras não trabalhavam, tratavam da roupa e dos filhos (…) mantém-se o hábito.

O meu pai ontem cozinhou mas é poucas vezes.

Há coisas que os homens têm que fazer e outras que são mais de mulheres (…) tem 
mais a ver com o corpo, como fazer a barba e coisas de mulheres que eu não sei bem 
(…)só há tarefas diferentes que são as tarefas do corpo o resto é igual.

Em casa a mãe faz mais coisas do que o pai porque os homens são mais preguiçosos, 
têm menos paciência.

Percebe-se que os mais jovens acompanham um período de mudança apesar de 
ainda estarem vinculados a um modelo cultural que diferencia os homens das 
mulheres nos papéis que desempenham na família. Sobressai ainda a ideia de 
uma mudança de atitude social onde as mulheres assumem mais responsabilida-
des do que os homens e trazem a si muitas vezes o controlo familiar.

Há casos em que os pais estão desempregados e as mães trabalham (…) elas é que 
vão ganhar o dinheiro para sustentar a família, mas é raro.

Algumas mulheres ficam a trabalhar e alguns homens ficam em casa. No tempo da 
minha avó os homens trabalhavam, iam à sua vida e as mulheres ficavam em casa. 
Hoje algumas mulheres fazem tudo e os homens não se preocupam em procurar trabalho.

Os homens têm que evoluir não podem ser as mulheres a fazer tudo.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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É opinião da maioria das crianças e jovens entrevistados que os pais não dife-
renciam os filhos pelo género mas sim pela idade, apesar de em alguns casos 
serem referidas diferenças claras de atitude. Contudo estão atentos às diferen-
ças e são críticos na análise das realidades que observam.

Os pais não tratam os filhos de forma diferente, o amor, os seus sentimentos são 
iguais para rapazes e raparigas (…) a diferença é maior pelas idades não pelo género.

Não acontece com o meu irmão, pois a minha mãe trata todos por igual.

Na minha família os meus pais sempre tratam o meu irmão da mesma maneira que 
me tratam a mim e os castigos são iguais para os dois.

Numa família que conheço, os pais põem a filha a limpar a casa e o irmão não faz 
nada e pode ir com os amigos passear e jogar futebol.

Essencialmente os rapazes assumem as atenções mais cuidadosas dos pais 
(homens) para as filhas como uma mais-valia da qual se sentem privados.

Sim. As raparigas são mais sensíveis.

As filhas são tratadas de maneira diferente, têm mais baboseira, são sortudas e 
recompensadas.

É também opinião comum que os rapazes e as raparigas da mesma família ou 
em ambientes familiares têm uma convivência mais próxima do que em am-
biente escolar, o que ressalta a influência mais marcante do grupo de pares em 
contexto escolar. Contudo o valor da amizade e dos laços familiares tem peso 
em situações de entreajuda.

Na família com primos os rapazes convivem com as raparigas, na escola não.

Quando estou em apuros ele vem-me ajudar.

Quando ele se magoa eu vou ajudá-lo.

De pequenino se torce o destino . Ensaio sobre a igualdade de género 
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4. Escola

A ideia de que a escola podia ser diferente e mais adaptada às necessidades 
atuais das crianças é uma mensagem clara. Mas também é clara a mensagem de 
que os professores estão atentos a algumas destas necessidades e que procu-
ram soluções. Como exemplo várias crianças referiram que o espaço do recreio 
é mais interessante para os rapazes do que para as raparigas.

Nós somos crianças e gostamos de estar a brincar (…) por isso as crianças não gos-
tam da escola por terem que estar sentadas.

Na minha escola o recreio está mais adaptado para os rapazes, tem um campo de futebol.

Podia ser uma casinha de bonecas, com espelhos (…) baloiços (…) e uma casa grande 
para entrarem lá dentro e conversarem (ideia para propor ao diretor que tem a in-
tenção de criar um espaço para as meninas).

É consensual que os professores no geral tratam os rapazes e as raparigas da 
mesma maneira apesar de serem sempre consideradas diferenças de comporta-
mento que provocam atitudes diferentes por parte dos educadores e interferem 
na aprendizagem e avaliações. Saliente-se que as entrevistas não foram realiza-
das no contexto escolar.

É tudo igual, são tratados da mesma forma.

Não, todos são tratados por igual.

Na minha turma os professores falam com todos da mesma maneira, embora alguns 
professores gostem mais das raparigas.

Os professores brigam mais com os rapazes.

Depende do tamanho da asneira, não se é rapaz ou rapariga.

Os rapazes têm capacidades para serem como as raparigas mas têm que fazer um 
esforço (…) são muito menos organizados (…) pensam noutras coisas, futebol.
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A maior parte dos rapazes são mais agitados (…) a maior parte das raparigas são 
mais calmas.

Na minha escola há mais rapazes que se portam mal do que as raparigas (…) também 
há raparigas que se portam mal.

Os rapazes e as raparigas interessam-se por disciplinas diferentes (…) por exemplo 
em matérias como o português e o desporto pensam diferente.

É interessante a ideia transmitida por alguns de que apesar dos rapazes serem 
mais indisciplinados conseguem muitas vezes ter bons resultados, contudo a 
mensagem que passa é que na avaliação final as raparigas têm melhores resul-
tados por serem mais bem comportadas.

Os professores às vezes tratam de forma diferente os rapazes e as raparigas, são 
mais exigentes com os rapazes porque habitualmente são mais irresponsáveis mas 
na minha turma o melhor aluno é um rapaz e na turma da minha irmã também.

A maior parte das notas dos rapazes são mais baixas.
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As raparigas manifestam ter que se esforçar mais para manter a imagem de 
bom comportamento, apesar de algumas manifestarem a opinião de que se não 
tivessem essa exigência cultural aproximar-se-iam mais do comportamento dos 
rapazes. Esta questão relaciona-se com a cultura do feminino e do masculino 
que independentemente da genética do género influencia o comportamento e 
está latente na educação familiar e escolar.

Há meninas que não têm muita liberdade, os pais não as deixam correr na escola, têm 
que ler (…) se fossem rapazes não obedeciam.

A ideia de que professores homens e mulheres também agem de forma diferente 
com os rapazes e as raparigas também foi registada.

Algumas mulheres professoras são mais tolerantes do que os professores homens (…) 
quando os rapazes erram os professores homens têm menos paciência para aceitar 
os erros.

Quando rapazes e raparigas desembrulham preconceitos e assumem interesses 
considerados mais comuns ao género oposto são muitas vezes apontados pelos 
colegas como vira casacas, peixinhos fora de água, ainda que frequentemente 
espelhem a vontade de outros que por vergonha ou medo das críticas não con-
seguem corresponder à sua vontade.

Muitas vezes na escola quando os rapazes brincam com raparigas os outros gozam 
(…) quer dizer que eles são marias-rapazes.

A figura de maria-rapaz surge aqui numa expressão que, mesmo não sendo 
habitualmente usada nestes casos, encaixa muito bem no que quer exprimir: 
rapazes que também gostam de brincar com meninas (rapaz- maria/maria-ra-
paz). Apesar de também poder significar uma não vontade de exprimir o termo 
“maricas” habitualmente designado nestas situações e muito mais penalizador 
para os rapazes do que o termo maria-rapaz para as raparigas. Mas se foi essa a 
intenção o cuidado de não a exprimir denota, por si só, uma evolução.
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5. Proatividade

A vontade de participar em projetos comuns com adultos e pensar com eles é 
grande, apesar de algumas crianças considerarem que estes não entendem as 
suas ideias.

Sim gostava de participar. Porque tenho vontade.

Sim, pois era “fixe” ajudar os outros a perceber a nossa maneira de pensar.

Ficaria um bocadinho nervoso, porque estava a dar ideias como se estivesse a ensinar 
alguém, é muita responsabilidade (…) mas para ajudar as pessoas gostava.

É difícil uma criança pensar em fábricas (…) os adultos pensam na família, no traba-
lho, nos impostos, as crianças pensam na escola, nas brincadeiras, nos amigos.

Há ideias que as crianças têm que os adultos não acham piada e vice-versa (…) o ideal 
é o intermédio.

É difícil para uma criança fazer o papel de adulto (…) os adultos têm as suas próprias 
ideias diferentes das crianças (…) as crianças têm mais criatividade e imaginação.

Sim, mas é difícil explicar, porque os adultos têm sempre razão no que dizem.

Fica contudo a ideia de que apesar de as crianças não se sentirem verdadeira-
mente participativas se revêem, algumas vezes, em projetos do seu interesse.

Às vezes os adultos não dão atenção ao que as crianças dizem, mas mais tarde apro-
veitam essas ideias.

Às vezes os adultos não ouvem porque estão muito ocupados.
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A educação comunitária e o conceito de prevenção também surge como uma 
estratégia onde sentem poder colaborar mesmo com a participação dos adultos, 
reconhecendo-lhes autoridade e saber.

Dar educação a todos para se respeitarem e serem respeitados.

Com a nossa idade já devemos estar preparados para quando formos adultos saber 
lidar com esses temas.

Pediria auxílio à polícia, para me ajudar a dar formação e para sensibilizar as pessoas.
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A cultura da realidade e a realidade da cultura.

A análise das entrevistas permite-nos refletir sobre a forma como as crianças se 
observam nas diferenças de género e de que forma estão a absorver o modelo 
adulto que lhes serve de referência. Permite-nos ainda explorar o cruzamento 
dos circuitos educacionais e a sua influência na construção da identidade. Apesar 
da amostra não ser extensa surge no decurso da análise como representativa de 
diferentes formas de observar a realidade num padrão de idade de desenvolvi-
mento comum.
Alinhar por um modelo único não permite igualdade de oportunidades numa 
etapa tão importante do crescimento individual e coletivo.
Existe nesta etapa do desenvolvimento diferenças óbvias ao nível do crescimento 
e competências adquiridas. Se os rapazes são fisicamente mais fortes, as rapa-
rigas são mais maduras no entendimento da realidade social e no ajustamento 
ao comportamento esperado. Para um melhor aproveitamento das competências 
individuais e de género é fundamental ajustar as práticas educativas a estas dife-
renças, potenciando o melhor de cada grupo. 

As crianças entre os 7 e os 10 anos são, independentemente do género, mais 
espontâneas nas respostas e na comunicação.
Com a entrada no 2º ciclo e início da puberdade tornam-se mais preocupadas com 
análise dos outros às suas opiniões sendo, contudo, os rapazes mais fechados do 
que as raparigas. Enquanto elas se preocupam mais com a imagem que passam, 
eles protegem-se não falando. Diferenças de género, de desenvolvimento e de 
maturidade. Os rapazes e as raparigas têm uma ideia clara das características dos 
diferentes géneros o que significa que estão próximos e atentos. As entrevistas 
permitiram perceber que algumas escolas e alguns professores têm tido um papel 
importante nesta ligação, assim como algumas famílias e toda a intervenção que 
tem vindo a ser realizada quer pela comunidade em geral, quer pela comunidade 
científica.
A maioria das crianças entrevistadas valoriza a importância da comunicação o 
que significa que o conceito está presente no seu crescimento e os torna assim 
pessoas mais competentes para crescer numa sociedade plural.
Observa-se a preocupação em não diferenciar as crianças por género apesar das 
diferenças impostas pela cultura que neste caso resulta numa aceitação natural 
da individualidade de género.
Há uma tendência essencialmente associada aos resultados escolares de que os 
rapazes, apesar de serem inteligentes, têm que se esforçar para estar ao nível 
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das raparigas, apesar de em várias situações até serem dos melhores alunos. 
Esta ideia leva-nos para a questão das pedagogias do 1º ao 9º ano serem mais 
favoráveis às raparigas do que aos rapazes. Os rapazes têm diferentes níveis de 
concentração e mais necessidade de gastar energia e a escola para além da edu-
cação física tem poucas dinâmicas pedagógicas que estimulem os rapazes e os 
faça sentir valorizados. 
A ideia que passa de que as raparigas se preocupam mais do que os rapazes e 
que eles são mais descontraídos, apesar de ser a versão comportamental não 
corresponde à realidade. 
A forma como uns e outros manifestam as suas preocupações é que é diferente, 
cultural e mais penalizador para os rapazes que sofrem mais sozinhos, apesar de 
mais solidários na entreajuda. Para que o “homem não chore” os homens peque-
ninos têm que aprender a dominar as suas emoções de fragilidade fundamentais 
para o desenvolvimento da maturidade emocional.
Por outro lado as raparigas sentem-se culturalmente obrigadas a desempenhar um 
papel de comportamento adequado o que nem sempre corresponde à sua natureza. 
A ideia muitas vezes veiculada de que as mulheres são mais falsas do que os 
rapazes talvez resulte desta aprendizagem imposta pela cultura dos valores femi-
ninos. As meninas aprendem a controlar mais o seu comportamento e têm mais 
espaço para exprimir as suas emoções. 
Os rapazes tem maior permissividade para fugirem às regras, apesar das pena-
lizações, mas são obrigados a conter as suas emoções. Tudo tem um custo no 
desenvolvimento da personalidade e na interação social na idade adulta.
Existe uma intenção crescente por parte dos professores em tentar criar um 
clima favorável ao convívio entre as crianças respeitando os seus interesses e 
valorizando a interação entre ambos os sexos. Esta atitude permite às crianças 
superar algumas diferenças facilitando o relacionamento e a partilha. 
Há sem dúvida uma evolução clara na forma como rapazes e raparigas se obser-
vam, se aceitam e se respeitam, atitude que resulta de uma educação mais plural 
exercida pelas famílias e pela escola. 
Esta mudança que emerge e desagua na comunidade resulta de um trabalho conti-
nuado de gerações anteriores que não desistiram de acreditar numa sociedade mais 
aberta, mais justa e mais sensível ao bem-estar de todos os que lhe pertencem. 
Os resultados estão à vista e apesar de não vivermos ainda num mundo perfeito 
estamos mais perto do que muitos no passado sonharam como ideal. 
Quem o diz são as crianças, como podemos observar ao longo deste ensaio, e se 
elas são o presente são também o futuro, os próximos adultos que a pensar assim 
irão dar continuidade aos propósitos de igualdade não só de género mas também 
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de outras áreas onde a promoção das diferenças reduz o potencial de desenvolvi-
mento das comunidades onde se inserem.
É muito interessante, e positivamente surpreendente verificar que não existem 
diferenças significativas entre as crianças de famílias mais estruturadas e ou-
tras integradas em famílias mais carenciadas com diferentes níveis de dificul-
dades sociais. 
As respostas e ideias transmitidas são muito idênticas e seguem uma linha de 
pensamento comum que transmite uma noção de que a família e a escola no geral 
transmitem valores fundamentais para o crescimento dos mais novos. Salvaguar-
dando algumas situações onde nesta amostra algumas crianças pertencentes a 
famílias menos estruturadas referem situações de desigualdade de género mais 
evidenciadas não apresentaram contudo na globalidade das entrevistas diferen-
ças de mentalidade, em comparação com as outras crianças.

Travar os medos será permitir que o crescimento seja um privilégio 
de partilha.

De acordo com os objetivos definidos, e após análise dos resultados, este ensaio 
poderá ter continuidade, na forma alargada, em estudos de análise da realidade 
e/ou comparativos servindo de base para intervenções comunitárias específicas 
com a participação ativa das escolas e com a integração de crianças, quer na 
elaboração dos planos de ação quer na sua concretização.
Integrar as crianças nos planos de intervenção é não só fazê-las sentir res-
ponsáveis na sua participação como fazer chegar aos grupos alvo (crianças, 
famílias, professores) mensagens reais do seu pensamento e ideias de mudança.
Posteriormente, e de acordo com a experiência e os resultados, podem ainda ser 
desenvolvidos outros estudos com base na igualdade alargando o tema do género 
para outras áreas como a identidade sexual, necessidades educativas especiais 
e outras que surjam pertinentes no contexto da comunidade. Ainda dentro da 
igualdade do género poderá ter interesse desenvolver estudos na área da vio-
lência doméstica abrindo portas para a possibilidade de as crianças se sentirem 
mais preparadas para assumir com adultos de referência e em segurança os seus 
receios e exprimirem pedidos de ajuda, sem medos nem preconceitos.
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CONCLUSÃO

O barómetro da evolução de uma sociedade é a sua capacidade de 
estabelecer ligações, não a sua predisposição pela disputa pelo poder.

Está na cabeça que é uma cor de meninas.

É preciso continuar a alterar mentalidades, educar para o respeito, pela diferença 
sem anular o potencial e a criatividade que habita no individual de cada um. Claro 
que os homens choram e as meninas também se zangam e têm raivas. 
As emoções pertencem ao ser humano, se as anularmos ou diferenciarmos esta-
mos a limitar o potencial de crescimento de cada pessoa que, por muita inteligên-
cia cognitiva que possa ter, ficará sempre aquém das suas capacidades globais.

Quando era mais nova os rapazes eram monstros para mim (…) tinha medo dos ra-
pazes (…) eram mundos opostos.

Se continuarmos a trabalhar no sentido da igualdade travamos medos e permiti-
mos que o crescimento seja um privilégio de partilha. A violência doméstica que 
ainda está viva na nossa comunidade diminuirá de expressão e acabará por mor-
rer quando o medo deixar de existir e homens e mulheres sentirem que a força 
está na ligação e não no poder. 

A dança é uma forma de expressão, as raparigas não são capazes de dançar sozi-
nhas, precisam dos rapazes para as segurar.

Foi motivador desenvolver este trabalho não só pelo tema em questão, tão atual, 
como essencialmente pela aprendizagem na interação com todas estas crianças 
que de forma tão entusiasta participaram no ensaio. Vê-las a pensar sobre temas 
habitualmente discutidos entre adultos é estimulante. As crianças de hoje estão 
muito predispostas e congregam saber com criatividade polvilhados com uma 
ingenuidade que transforma assuntos aparentemente difíceis de gerir em janelas 
abertas para um futuro mais justo. 
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A vida é, afinal, intemporal, mas em diferentes dimensões.

A Maria Aurora tinha sonhos e empenhava-se em colori-los na participação ativa 
de todos os que com ela gostavam de sonhar. O seu legado continua vivo e aqui 
estamos mais uma vez ligados numa rede intemporal onde a idade é apenas um 
intervalo de tempo que não nos limita de pensar e criar ideias para, em conjunto, 
construirmos um mundo melhor. 
Obrigada a todos que permitiram a realização deste trabalho, famílias e educa-
dores que se disponibilizaram para colaborar, assim como aos meninos e me-
ninas que connosco partilharam momentos tão a brincar, enquanto falávamos 
de coisas sérias. 
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