
 
 
 
 
 
 
Por volta dos 3 anos a maioria das crianças começa a manifestar um maior interesse e preferência por 
atividades e comportamentos típicos do seu género. 
 
Este comportamento é chamado de comportamento típico de género. Por exemplo, os rapazes gostam 
de brincadeiras mais físicas e “agressivas” e identificam-se com heróis masculinos, e as meninas 
apreciam brincar com bonecas e fazer de conta que são a mãe. 
 
Pelos 5-6 anos, as crianças têm interiorizado qual o comportamento socialmente adequado ao seu 
género. Contudo algumas crianças desenvolvem-se de forma diferente, e demonstram interesse por 
brincadeiras e comportamentos associados ao género oposto. Por exemplo, um menino de 7 anos que 
gosta de brincar com Barbies e brinca como se tivesse cabelos compridos e às princesas. Ou uma 
menina de 6 anos que apenas quer brincar, falar e agir como os rapazes e vestir calças e t shirts. A este 
comportamento e interesses diferentes chama-se desvio de género. 
 
Desvio de género ou não conformidade de género, refere-se a interesses e comportamentos que estão 
fora do comportamento típico e culturalmente instituído para cada um dos géneros feminino ou 
masculino. 
Estas crianças por vezes rejeitam a sua aparência física e roupa típica do seu género. 
O desvio de género não se aplica a crianças que têm um interesse passageiro (dias ou algumas semanas) 
por interesses e comportamentos do sexo oposto. 
 
Quais os comportamentos que se verificam? 
 
Os comportamentos diferentes face ao esperado para o género da criança são identificados entre os 2 -
4 anos.  
Estas crianças geralmente apresentam as seguintes características: 
Os rapazes podem demonstrar interesse por roupas, sapatos, penteados e maquiagem de senhora. 
Brincam e identificam-se com a Barbie, pequena Sereia, Branca de Neve ou a Cinderela. Desejam e 
brincam como se tivessem cabelo comprido, preferem brincar com meninas e evitam as brincadeiras 
mais típicas dos rapazes e desportos de equipa. São geralmente meninos vistos como meigos, sensíveis, 
carinhosos, afetuosos e artísticos. Podem manifestar o desejo de ser uma rapariga ou dizer mesmo que  
são uma rapariga. 
 
As raparigas podem insistir em vestir roupas de “rapaz”, ter o cabelo curto, e recusar vestir saias, 
vestidos e fatos de banho de menina. Rejeitam brincar e atividades associadas a raparigas e preferem 



jogos, brinquedos tipicamente associados aos rapazes, como GI Joe, Super Homem, Carros, entre 
outros. Estas raparigas podem identificar-se com personagens masculinas e recusar papéis femininos 
nas brincadeiras. Por exemplo podem preferir ser o Pai quando brincam às casinhas. Preferem brincar 
com os rapazes e desportos de equipa.  
Estas meninas também podem expressar o desejo de serem rapazes, dizer que são um rapaz e ficarem 
felizes por serem confundidas com rapazes. 
 
Os comportamentos indicados podem ser atenuados quando as crianças começam a escola, pois têm 
mais contacto com outras crianças. Sendo confrontadas com a diferença e eventuais criticas, poderão 
voluntariamente esconder ou disfarçar as suas preferências para se sentirem aceites e integradas. 
 
Porque ocorre? 
 
O desvio de género não é novo. Tem sido descrito ao longo da história em variadas culturas. 
Especialistas em desenvolvimento de crianças acreditavam que comportamentos de desvio de género 
eram o resultado da educação dada. Hoje, especialistas acreditam que a presença deste 
comportamento é parcialmente devido a diversidade biológica e genética das pessoas. Ou seja a 
propensão genética para este comportamento está fortemente ligado no cérebro antes do nascimento. 
O comportamento associado a cada género, masculino ou feminino, terá de ser apreendido por todas as 
crianças, mesmo que algumas crianças pareçam ter uma predisposição biológica para manifestar 
características de género do sexo oposto. 
Alguns especialistas acreditavam que o desvio de género representava um desenvolvimento anormal. 
Mas atualmente muitos concluíram que crianças com comportamento de género desviante são crianças 
normais com qualidades únicas. Da mesma forma que crianças canhotas são crianças com um 
desenvolvimento normal. 
 
Apesar da ciência ainda ter de identificar as causas, sabe-se que comportamentos de género desviante 
não são geralmente causados pela educação dada pelos pais, ou situações como o divórcio, abuso 
sexual ou outras experiencias traumáticas. 
 
As crianças escolhem de uma forma natural os seus interesses e preferências. O desvio de género não 
vem de um problema emocional. 
Contudo, devido ao preconceito da sociedade em geral, crianças com desvio de género podem crescer 
com rejeição, criticismo ou bullying, o que poderá causar dificuldades de adaptação e integração. 
 
Que esperar do futuro 
 
Enquanto adolescente e adulto, o seu filho poderá vir a sentir-se emocionalmente e fisicamente atraído 
por pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo ou de ambos os sexos. Apesar de ser possível qualquer um 
dos desenvolvimentos, estudos sobre o tema demonstram que poderá haver uma propensão acrescida 
para preferência de pessoas do mesmo sexo. 
 
Estes rapazes poderão crescer sendo sempre convencionais na sua aparência masculina, as raparigas 
serão na maioria heterossexuais ou talvez bissexuais na sua orientação. 
 
Em alguns casos a criança poderá continua a desenvolver uma forte identificação com o sexo oposto 
quando entra na adolescência e idade adulta. Estas pessoas poderão ser transgender e sentir um 
desconforto permanente com a sua identidade sexual. Alguns poderão eventualmente pedir a mudança 
de género para terem uma vida mais completa e satisfatória. Outros poderão não se identificar por 
completo com nenhum dos géneros. 
 
Como pode ajudar o seu filho/a 
 
Ame-o como ele/a é, no seu todo. 
 



Como todas as crianças, a sua precisa de amor, aceitação e apoio. Crianças do desvio de género 
precisam ainda mais dos pais e de uma forma especial. Quanto mais estão sujeitos a críticas no seu 
círculo social, mais importante será sentirem-se apoiados e aceites pela sua família. 
 
 
Questione padrões e estereótipos. 
 
Não aceite automaticamente suposições acerca de papéis sociais associados ao género e orientação 
sexual. 
 
Aprenda a separar o julgamento social do amor que tem pelo seu filho/a. Não deixe que as opiniões e 
criticas de outros se intrometam entre si e o seu filho. 
 
Crie um espaço de Segurança e aceitação. 
 
As crianças tornam-se mais confiantes e resistentes se sentirem que os pais estão do seu lado. 
Demonstre ao seu filho que o ama independentemente de tudo o resto. 
Muitas crianças com desvio de género são isoladas e sofrem com bullying, a vossa casa poderá ser o 
único local onde a criança se sinta segura. Neste caso, assegure-lhe que permitirá sempre ser quem é na 
vossa casa. Crie uma atmosfera de aceitação onde possa exprimir-se e manifestar os seus interesses 
 
Procure atividades que interessem á criança, ajude-o/a a perceber que terá de se integrar socialmente 
sem abdicar de ser como é. Poderá considerar atividades de grupo ou individuais, respeitando a vontade 
da criança e o seu desenvolvimento. 
 
Esclareça o seu filho/a 
 
Fale com o seu filho/a sobre as varias maneiras de ser rapaz ou rapariga, encoraje a individualidade e 
evite termos como “só as meninas é que brincam com bonecas” ou “as meninas não jogam á bola”. Diga 
antes que a maioria dos rapazes não aprecia brincar com bonecas mas alguns gostam, e não há 
problema nenhum. Da mesma maneira que algumas meninas gostam de brincar aos soldados e menos 
de brincar com bonecas. 
Fale aberta e calmamente sobre diferenças de género, mostre de uma forma positiva que o seu filho é 
diferente mas que não tem mal nenhum. 
 
Adultos que olham para a sua infância enquanto crianças com desvio de género, relembram sentirem-se 
diferentes, o que os envergonhava. Ajude o seu filho/a a perceber que apesar de nem todas as pessoas 
os compreender ou aceitar, não há motivo para se sentirem envergonhados por gostarem de coisas 
diferentes. E que essa diferença poderá ser um talento especial para o futuro. 
 
É muito importante ouvir o seu filho sem julgar ou criticar. Ele precisa de saber que pode recorrer e 
confiar em si. 
 
Procure recursos que o possam apoiar. 
 
Partilhe com o seu filho livros e vídeos que mostrem a variedade nos papéis de género e orientação 
sexual. Tenha estes livros em casa e verifique se podem ser disponibilizados na escola. 
 
Se o seu filho se isolar e não se relacionar com outras crianças, perceba que é doloroso mas que não é 
sua culpa ou do seu comportamento. Assegure-se que no futuro as amizades serão escolhidas com 
quem tenha interesses semelhantes. Procure famílias que conheçam o tema e aceitem a diferença entre 
indivíduos. 
 
Fale com pessoas importantes do seu círculo social. 
Inclua os irmãos, fale com eles, pode-lhes ser difícil aceitar o comportamento de um irmão com 
interesses diferentes. Podem ficar envergonhados e até descriminarem ou serem abusivos com o 
irmão/ã. 



 
Poderá também ser um desafio para o resto da família, fale com eles, com amigos e as pessoas que 
interagem de uma forma próxima com o seu filho/a. 
Diga-lhes quais são as necessidades do seu filho/a e o que espera deles enquanto apoio. 
 
Fale com o seu filho/a e pergunte se é criticado/a ou vitima de bulliyng. Muitas vezes as crianças que 
são criticadas ou gozadas têm vergonha de falar sobre o tema, pelo que poderá perguntar-lhe mas a 
criança não o dizer. Esteja alerta para sinais que possam indicar que haja algum problema. Estes sinais 
poderão ser a recusa em ir á escola, ou ao parque, queixarem-se de dores ou chorar muito. 
 
Seja o representante do seu filho/a 
 
Insista em tolerância zero na escola quanto a criticismo e provocações. Não se poderá assumir que a 
escola compreenda a situação, poderá ser necessário falar com o Diretor da escola, Psicólogo da escola 
e outros funcionários que interajam com as crianças. Infelizmente por vezes a escola não é a mais 
adequada e é necessário mudar. 
 
 
O que devemos evitar. 
 
A culpa, não culpe a criança, a si ou marido/esposa. A variação de género do seu filho/a não pode ser 
mudada ou desligada, não foi causada por ninguém e ninguém a poderá alterar. 
Estar focado na culpa ou na mudança não o vai deixar ver e usufruir do seu filho/a e do prazer em ver 
crescer uma criança. Esta criança precisa de se expressar tanto como qualquer outra. Se ela está mais 
interessada numa atividade do sexo oposto não é para o desafiar, apenas está a agir com naturalidade e 
a seguir o seu instinto 
 
Não a tente mudar, evite ações que pressionem o seu filho/a a mudar. Algumas crianças poderão 
esconder os seus interesses e sentimentos de pais que sabem que não aprovam as suas preferências 
pois querem ser aceites e amados. Não significa que tenham mudado os seus interesses, significa que 
aprenderam que têm de mentir para serem aceites. 
Não o compare com outras crianças, ou irmãos. Só a vai magoar. 
 
Não aceite que seja discriminada ou vitima de bulliyng, com a justificação que têm de aceitar por serem 
diferentes. A criança não é responsável pela intolerância de outras pessoas. Ser diferente não dá o 
direito a ninguém de criticar ou atormentar. O bullying é um ato de cobardia e deverá ser explicado á 
criança que este comportamento dos outros não é aceitável e que não é sua culpa 
 
Escute os seus sentimentos. 
 
Pode sentir-se, assim como outros membros da sua família, envergonhado e desconfortável com os 
interesses do seu filho/a.  É normal sentir-se assim no início. Perceba os seus sentimentos e o que os 
está a gerar.  
Poderá ter de reajustar os seus sonhos e expetativas sobre como pensava que seria a sua parentalidade 
e família. 
Esta mudança poderá levar a sentir emoções como perda, choque, negação, raiva, desespero. Todas 
estas emoções fazem parte do processo de aceitação. 
Com a aceitação virá a certeza de que a sua criança é única 
 
Procure ajuda. 
 
É um desafio reaprender a ser mãe/pai numa situação nova. Procurar ajuda é uma decisão muito 
positiva para si, para o seu filho e para o resto da família. 
 
Se está demasiado ansioso e preocupado, sem conseguir dormir ou muito irritado, procure ajuda 
profissional. Por vezes os pais têm opiniões diferentes sobre como educar uma criança, numa criança 



com desvio de género poderá ser ainda mais difícil pelo que ter apoio profissional poderá ajudar ambos 
a encontrar consensos, comunicar e evitar discussões 
 
Por vezes não é fácil encontrar apoio, mas acredite que o seu filho não está sozinho e você também não.  
Não desanime por não encontrar crianças em circunstâncias semelhantes na sua comunidade.  
Considere juntar-se a um grupo de apoio, onde encontrará pessoas dispostas a ajudar. 
 
Como avaliar se o meu filho precisa de ajuda profissional. 
 
Procure ajuda se o seu filho ficar ansioso, deprimido, zangado ou hiperativo apesar do seu esforço para 
o apoiar. Se tiver comportamentos auto destrutivos ou suicidas procure ajuda de imediato. 
Poderá ser necessário procurar abordagens estruturadas para ensinar às crianças estratégias para 
reduzir o impacto e responder de uma forma mais efetiva ao bullying. 
Crianças muito tímidas e com dificuldades em fazer amigos poderão necessitar de ajuda para treinar as 
suas competências sociais. 
 
Como encontrar o apoio terapêutico adequado. 
 
Terapeutas com experiencia e competência para tratar temas relacionados com a infância, poderão não 
ter competências para lidar com desvios de género. Deverá informar-se bem antes de escolher o 
profissional que terá a responsabilidade de o ajudar. 
 
Não será o terapeuta adequado se se focar no comportamento da criança em vez de o ajudar a lidar 
com a intolerância e preconceito social. No passado recomendavam terapias e técnicas para alterar 
comportamentos, atualmente sabe-se que estas abordagens poderão fazer prejudiciais e não deverão 
ser usadas. 
Questione ao Psicólogo/terapeuta, qual a sua abordagem perante o tema, veja qual a experiencia em 
acompanhar crianças com comportamentos semelhantes. 
Fale-lhe do que leu nesta brochura, e assegure-se que o apoio e envolvimento dos pais deverá ser uma 
componente das sessões. E que a componente parental e familiar também será abordada. 
 
 

 


