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RESUMO 

 

 

Esta tese tem como objetivo geral investigar a participação da criança e do 

adolescente nas tarefas domésticas sob três eixos centrais: os fatores preditivos, a 

importância atribuída e a satisfação dos cuidadores e o processo de aprendizagem da 

criança e do adolescente nas tarefas domésticas. Cada um desses eixos estruturais 

da pesquisa foram desenvolvidos em formato de artigo. Os dois primeiros foram 

investigados a partir do ponto de vista dos cuidadores e utilizaram o instrumento 

Children Helping Out: Responsibilities, Expectations and Supports (CHORES) em 

entrevista com 109 cuidadores de crianças e adolescentes com desenvolvimento 

normal, de 6 a 14 anos, provenientes de famílias de níveis socioeconômicos 

diversificados, residentes em Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil). O terceiro 

investigou a participação de 13 crianças e adolescentes, sob o ponto deles próprios, 

utilizando-se de entrevistas semiestruturadas. 

No primeiro eixo investigativo, o conjunto de preditores do desempenho, da 

assistência dispendida pelos cuidadores e da independência da criança e do 

adolescente, sobretudo nas tarefas de cuidado familiar, foram identificados por 

modelos de regressão múltipla, com entrada stepwise das variáveis. O desempenho 

em maior número de tarefas, a menor assistência dispendida pelos cuidadores e a 

maior independência nas tarefas de cuidado familiar foram evidenciados nas famílias 

que não têm empregada doméstica mensalista, no grupo de crianças de 11 a 14 anos 

e naquelas em que as mães não trabalham fora.  

No segundo eixo investigativo, por meio de metodologia quanti-qualitativa, constatou-

se que não existe correlação significativa entre importância e satisfação dos 

cuidadores com a participação nas tarefas domésticas (rs=0,04; p=0,699). Observa-

se que a grande maioria dos cuidadores considera muito importante a participação 

das crianças e adolescentes em tarefas do cuidado doméstico, atribuindo-a, 

prioritariamente, à futura autonomia da criança e do adolescente na vida adulta. Já a 

satisfação não é tão elevada quanto a importância atribuída pelos cuidadores à 

participação nas tarefas domésticas, estando mais relacionada com a atitude da 

criança frente a participação do que com a quantidade de tarefas realizadas. Há um 

hiato entre a importância atribuída à participação e a satisfação dos cuidadores, 



 
 

revelando uma inconsistência entre o ideário de autonomia futura para os filhos e sua 

operacionalização no cotidiano. 

No terceiro eixo investigativo, de natureza qualitativa, observa-se que os fatores que 

potencializam e dificultam a participação da criança e do adolescente nas tarefas 

domésticas são estabelecidos na relação deles com a família e com outros contextos 

de participação. A participação, em conjunto, de todos os membros da família nas 

tarefas domésticas é um grande motivador para as crianças e os adolescentes. A falta 

de oportunidade para realizar as tarefas domésticas e de tempo decorrente da 

sobrecarga escolar e de atividades extraescolares restringem a participação das 

crianças e adolescentes nas tarefas domésticas. As crianças e os adolescentes 

aprendem a participar e aprendem a não participar das tarefas domésticas, conforme 

as possibilidades de acesso, de permanência e de consistência das situações de 

aprendizagem vivenciadas no cotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis has the general objective to investigate the participation of children and 

adolescents in house chores under three main axis: the predictive factors of the 

children and adolescents’ participation in house chores, the importance assigned by 

the caregivers and their satisfaction with child and adolescent’s participation in house 

chores and the child and adolescent’s learning process of house chores. Each of these 

structural axis of research was developed in the form of a paper. The first two were 

investigated from the caregivers’ point of view and used the instrument Children 

Helping Out: Responsibilities, Expectations and Supports (CHORES) to interview 109 

caregivers of children’s and adolescents’ with typical development, from 6 to 14 years 

old, from families of various socioeconomic levels, living in Belo Horizonte (Minas 

Gerais, Brazil). The third study investigated the learning process of home participation 

of 13 children and adolescents under their own point of view, using semi-structured 

interviews. 

 In the first research axis, a set of predictors for child’s and adolescent’s performance, 

assistance provided by the caregivers and children’s and adolescents’ independence, 

especially regarding family care tasks, was identified by multiple regression models 

with a stepwise entry of variables. The performance of a larger number of tasks, the 

least assistance provided by the caregivers and the greater independence in family 

care tasks were outlined in families that did not have a house maid, in the group of 

children from 11 to 14 years old and in those whose mothers did not work outside their 

home. 

In this thesis’ second research axis, by means of quanti-qualitative methodology no 

significant correlation was observed between the importance and the satisfaction 

attributed by caregivers regarding their children’s participation in house chores 

(rs=0,04; p=0,699). It was observed that the majority of caregivers consider the 

participation of children and adolescents in household care as very important, 

attaching it especially to the future autonomy of the child and adolescent in adult life. 

As for the satisfaction, it was not as highly valued as the attached importance, being 

more closely related to the child’s attitude towards participation than with the amount 

of tasks performed. There is an hiatus between the importance attributed to 



 
 

participation and the satisfaction of caregivers, showing an inconsistency between the 

ideal of future autonomy for the children and its implementation in daily life. 

In the third research axis, of qualitative nature, it is observed that the factors that 

enhance and challenge participation of children and adolescents in the house chores 

were established in their relation to the family and other participation contexts. The 

shared participation of all family members in house chores is an important motivator 

for children and adolescents. The lack of opportunity to perform the house chores and 

the lack of time resulting from school work overload and the extra-curricular activities 

restrain the participation of children and adolescents in house chores. Children and 

adolescents learn to participate and learn not to participate in the house chores, based 

on the possibilities to access permanence and on consistency of learning situations 

lived in daily life.  
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PREFÁCIO 

 

 

Esta Tese de Doutorado foi estruturada de acordo com as orientações 

estabelecidas pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Reabilitação da EEFFTO/UFMG, de 21 de agosto de 2012, prevendo itens referentes 

à introdução, objetivos, métodos e os artigos, produtos finais da tese. Seguem-se as 

considerações finais, as referências bibliográficas, anexos e apêndices.  

O primeiro artigo intitulado “Participação de crianças e de adolescentes 

brasileiros nas tarefas domésticas: fatores preditivos” será posteriormente traduzido 

para o idioma inglês e enviado para o periódico Occupational Therapy International, 

sendo redigido e formatado de acordo com as normas da American Psychological 

Association (APA, 6a edição). 

O segundo artigo intitulado “Participação de crianças e de adolescentes nas 

tarefas domésticas: importância atribuída e satisfação dos cuidadores” será traduzido 

para o idioma inglês e enviado para o periódico Scandinavian Journal Of Occupational 

Therapy, sendo redigido e formatado de acordo com as normas de Vancouver. 

O terceiro artigo intitulado “Crianças e adolescentes diante das tarefas 

domésticas: aprendendo a participar e aprendendo a não participar” será traduzido 

para o idioma inglês e enviado para o periódico Canadian Journal Of Occupational 

Therapy, sendo redigido e formatado de acordo com as normas da American 

Psychological Association (APA, 6a edição). 
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“... o intelectual acadêmico, urbano e ocidental tende a encarar os assuntos do dia-
a-dia como entediantes: são os pratos a lavar, as crianças a alimentar, as prateleiras 
que é preciso espanar. Nós desprezamos estas tarefas, que gostaríamos de ver 
cumpridas com a maior rapidez possível e, de preferência, por outros! Encaramos 
a vida diária como meramente ordinária, e ansiamos pelo conhecimento do 
extraordinário: a viagem xamânica, a caça com zarabatanas e curare. O fascínio do 
exótico nos enfeitiça. Em consequência, podemos ser maus observadores do 
cotidiano”. (OVERING,1999, p. 84) 

 

 

RELEVÂNCIA DA TEMÁTICA NA MINHA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

 

Este estudo emergiu da minha trajetória na docência do Curso de Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, a qual vem desafiando-me a 

articular saberes, a cruzar as fronteiras de diferentes campos de conhecimentos para 

buscar compreender as singularidades da Terapia Ocupacional.  

A profissão, ao longo dos anos, veio buscando conhecimentos que 

levassem o terapeuta ocupacional à melhor compreensão das patologias e de suas 

implicações psíquicas, sensoriais, cognitivas e motoras. Apesar dos ganhos advindos 

do domínio desses conhecimentos, mantém-se a lacuna das pesquisas sobre as 

formas de viver das pessoas no mundo, como aprendem e constroem suas relações 

com as ocupações para além, sobretudo, das análises propostas pelas abordagens 

biológicas e macrossociais, com as quais, historicamente, travamos diálogo.  

A Terapia Ocupacional lida com os processos de aprendizagem das 

pessoas que têm comprometidas suas possibilidades de agir no mundo, na medida 

em que contribuem para que reapropriem-se de formas de viver já experienciadas e 

que também ousem em aprender novas habilidades e papéis. Assim, a profissão pode 

contribuir para que a relação da pessoa com as ocupações que lhe têm sentido em 

seu cotidiano, levem-na às formas mais saudáveis de traçar sua trajetória de vida, 

com maior independência e satisfação. Nessa perspectiva, as atividades de vida 

diária, o brincar, o lazer, o trabalho não se constituem em áreas do desempenho 

humano, mas em dimensões relacionais do cotidiano vivenciadas pelas pessoas.  

Nem sempre os ganhos motores, cognitivos, sensoriais e psíquicos, 

percebidos em ambiente terapêutico, são vivenciados pelas pessoas, por exemplo, 

em casa. Não há, necessariamente, uma transposição das vivências da pessoa no 

setting terapêutico para o ambiente domiciliar. Entende-se, assim, que há uma forma 
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de agir que se dá em casa, na relação entre pessoas, ambiente e objetos, que pode 

não ser similar ao que é vivenciado sob a medicalização do cuidado, desafiando-nos 

a compreendê-la em sua complexidade. Acredito que pesquisas alicerçadas nessa 

forma de perceber a Terapia Ocupacional, buscando compreender a participação das 

pessoas em seu cotidiano, possibilitem um aprofundamento epistemológico desse 

campo de conhecimento e fortaleçam o deslocamento do foco da profissão, das 

análises da patologia, para a relação pessoa-ocupação-contexto. 

O presente estudo nasce desse ponto de vista sobre a Terapia Ocupacional 

e do desafio de compreender como as crianças e adolescentes participam das tarefas 

domésticas e traçam suas trajetórias de engajamento em um de seus primeiros 

ambientes de referência. Minha tese de doutorado trata de um objeto de estudo 

academicamente pouco comum no Brasil, mas cotidianamente presente na vida de 

todos nós. Algo subterrâneo aos próprios lares, que pouco paramos para pensar. Não 

parto do pressuposto de que as crianças e adolescentes tenham que participar 

ativamente das tarefas domésticas. Busco investigar como se tornam expectadores 

de uma cena responsabilizada pelo outro ou como se tornam protagonistas em seu 

espaço familiar. Algo a ser revelado nessa tese. 

Acredito que este estudo possa se configurar em uma, dentre as várias 

ações que nós, pesquisadores e terapeutas ocupacionais, podemos ter para 

compreendermos o que é tão comum à vida humana: nossas relações com as 

ocupações no mundo em que habitamos. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

A participação de crianças e de adolescentes nas tarefas domésticas vem 

sendo investigada, ao longo dos anos, sob diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas e com desafios crescentes para os pesquisadores. Esse campo 

investigativo iniciou-se pelas questões macrossociais que abordavam, por exemplo, o 

trabalho doméstico infantil em zonas rurais e urbanas e o impacto dos aspectos 

socioeconômicos das famílias na participação das crianças e adolescentes (WHITE; 

BRINKERHOFF, 1981). Até o final da década de 70 e início dos anos 80, poucas 

pesquisas buscavam compreender o envolvimento das crianças nas tarefas 

domésticas e o significado dessa participação para as famílias (GOODNOW, 1988). A 

partir dessas décadas, foi ocorrendo um deslocamento das pesquisas sobre o que as 

crianças fazem em casa para os pressupostos que sustentam a própria participação 

nas tarefas domésticas (GOODNOW et al.,1991), sendo investigadas por sociólogos, 

psicólogos, antropólogos e por terapeutas ocupacionais, principalmente na Austrália 

e nos Estados Unidos. Os pesquisadores vêm buscando compreender como a 

participação nas tarefas domésticas afeta o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, o por que e como a participação acontece, bem como a dimensão 

cultural que permeia a aprendizagem das tarefas domésticas pelas crianças e 

adolescentes. 

As repercussões da participação das crianças nas tarefas domésticas para 

a formação delas é uma inferência frequentemente discutida nos estudos. O ambiente 

doméstico provoca uma gama de desafios e oportunidades para que a criança possa 

trabalhar sua independência e inclusão social, visto que a aprendizagem das tarefas 

domésticas envolve objetivação, tomada de decisões e resolução de problemas 

(DUNN et al. 2009b). É ressaltado também o desenvolvimento do senso de 

cooperação, independência e cuidado com o outro em decorrência da participação da 

criança e do adolescente nas tarefas domésticas (ORLIN et al., 2010; GALVIN et al., 

2010; BLAIR, 1992; GOODNOW & DELANEY, 1989; GOODNOW, 1989; WHITE & 

BRINKERHOFF, 1981). 

As tarefas domésticas tem sido comumente categorizadas nos estudos em 

duas dimensões analíticas: tarefas de cuidado próprio, que envolvem organização de 

pertences, roupas e ambientes próprios e tarefas de cuidado familiar, que referem-se 
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às tarefas comuns aos membros que residem no mesmo domicílio (WHITE & 

BRINKERHOFF, 1981; GOODNOW & DELANEY, 1989; GRUSEC et al., 1996; 

BOWES et al., 2001; DUNN, 2004). O estudo de Grusec et al. (1996) ilustra o uso 

dessas categorizações ao analisarem o impacto das responsabilidades da criança 

com o trabalho de casa na promoção de comportamento pro-social, contribuindo para 

o bem estar dos outros. Os autores consideraram o tipo de trabalho que a criança faz, 

se relacionado ao cuidado de si ou ao cuidado com a família, bem como a forma como 

era implementado, se autorregulado ou feito em resposta às demandas. Segundo os 

autores, não foi observada relação entre tipo específico de trabalho de casa e 

manifestação de comportamento pro-social; entretanto, com o aumento da idade da 

criança, gera-se expectativa de realização de tarefas de casa de forma menos 

requisitada e mais independente. Os resultados revelaram que crianças mais velhas, 

principalmente as meninas, das quais se espera maior envolvimento com as tarefas 

de casa, mostram valores de cuidado para com os outros. 

A relação de fatores preditivos, como sexo e idade da criança e do 

adolescente, estrutura e dinâmica familiar, aspectos socioeconômicos e ambientais, 

com a participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas vêm sendo 

amplamente investigada. O avanço da idade e o sexo feminino são fatores que, em 

geral, aumentam a participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas, 

mas estudos observam também que a influência do sexo varia de acordo com as 

tarefas realizadas e com fatores socioeconômicos da família (JARUS et al., 2010; 

LAWRENCE et al., 2002; PUNCH, 2001; HOFFERTH & SANDBERG, 2001; BIANCHI 

& ROBINSON, 1997; GOODNOW & DELANEY, 1989; WHITE & BRINKERHOFF, 

1981). Carvalho et al. (2004) salientaram que o gênero é um dos organizadores 

simbólicos do tempo de meninos e meninas, construindo as diferenças no cuidado 

com a casa, lazer e os cuidados pessoais. Em relação aos fatores do contexto familiar, 

a presença da empregada doméstica tem efeito de diminuir a participação da criança 

nas tarefas domésticas (KLEIN et al., 2009). Estudos apontam a diminuição da 

participação nas tarefas domésticas entre os filhos de mães que não trabalham fora, 

mas também o inverso (GOODWIN, 2006; BENIN & EDWARDS, 1990; 

GOODNOW,1988; GOODNOW & DELANEY, 1989; HOMEL & BURNS, 1989; WHITE 

& BRINKERHOFF, 1981). 

A análise da relação entre o desempenho da criança e do adolescente e a 

assistência dispendida pelos cuidadores para a realização das tarefas domésticas 
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possibilita maior compreensão do desenvolvimento da independência nessas tarefas 

(DUNN, 2004; DUNN et al., 2009a; DUNN et al., 2009b). O Children Helping Out: 

Responsibilities, Expectations and Supports - CHORES é um instrumento que se 

destina a avaliar especificamente essa relação entre o desempenho, a assistência e 

a independência da criança e do adolescente nas tarefas de cuidado próprio e cuidado 

familiar, sob a perspectiva dos pais (DUNN, 2004). Esse instrumento vem sendo 

utilizado em pesquisas com crianças e adolescentes com diferentes condições de 

saúde e já foi adaptado culturalmente para o Brasil (AMARAL et al., 2012). Dunn et al. 

(2009b) compararam crianças com transtorno de déficit de atenção e crianças sem 

deficiências, explorando a extensão na qual as características delas, o ambiente e os 

fatores da tarefa estão associados com a participação em tarefas domiciliares. Os 

resultados revelaram que o avanço da idade da criança e a posse de irmãos mais 

velhos potencializam a realização de maior número de tarefas domésticas. A presença 

de irmão/a mais velho/a e o stress parental são também preditores da maior 

quantidade de assistência requerida para a realização das tarefas domésticas. 

Concluíram ainda que o número de tarefas realizadas por crianças com o déficit não 

difere significativamente das crianças com desenvolvimento normal, no entanto, 

crianças com deficiências demandaram maior assistência para a realização das 

tarefas. Haar et al. (2011) avaliaram o desempenho de um jovem com deficiências 

múltiplas em seu cuidado próprio e nas tarefas de casa. Os autores observaram que 

o aumento da competência nas tarefas domésticas ampliou a percepção de suas 

capacidades, aumentando sua participação e independência em casa, na comunidade 

e nas atividades de trabalho. Dunn & Gardner (2013) investigaram a participação de 

crianças com deficiência física e com desenvolvimento normal nas tarefas domésticas. 

A diferença entre os grupos se apresenta na maior assistência requerida pelas 

crianças com deficiência. No entanto, o número de tarefas desempenhadas não difere 

entre os grupos. Amaral et al. (2014) compararam o desempenho, a assistência 

dispendida e a independência de crianças com paralisia cerebral, com síndrome de 

Down e com desenvolvimento normal nas tarefas de cuidado próprio e cuidado 

familiar. Há diferenças e similaridades entre os grupos. As crianças com 

desenvolvimento normal apresentam desempenho em maior número de tarefas e 

menor assistência disponibilizada pelos cuidadores nas tarefas de cuidado próprio. Já 

nas tarefas de cuidado familiar, o desempenho e a assistência disponibilizada pelos 

cuidadores para as crianças com desenvolvimento normal e paralisia cerebral foram 
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similares. As crianças com síndrome de Down apresentam menores índices de 

independência quando comparadas aos dois grupos. Apesar das limitações das 

crianças com paralisia cerebral e com síndrome de Down, elas mostram-se engajadas 

nas tarefas de cuidado próprio e cuidado familiar. Todos esses estudos que 

investigaram o desempenho e a assistência disponibilizada pelos cuidadores à criança 

e ao adolescente fornecem subsídios para compreendermos o processo de 

construção da independência nas tarefas domésticas, bem como evidenciam os 

pontos vulneráveis em que eles se encontram nesse processo. A investigação da 

importância atribuída e da satisfação dos cuidadores com a participação das crianças 

e adolescentes nas tarefas domésticas também contribuem para a compreensão 

desse processo de aprendizagem (DUNN, 2004). A maior importância atribuída pelos 

pais à participação das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas é um forte 

fator preditivo para promover o aumento de tarefas desempenhadas pelos filhos 

(DUNN, 2009b). Os maiores graus de satisfação dos pais com a participação dos filhos 

nas tarefas domésticas estão, em geral, relacionados à consideração da criança e do 

adolescente com as pessoas que comumente realizam as tarefas domésticas e à 

atenção com as necessidades da casa (GOODNOW, 1989; WHITE & 

BRINKERHOFF, 1981).  

A participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas 

relaciona-se também com a participação infanto-juvenil em outros contextos 

(OLIVEIRA, 2003; GAGER et al., 2009; FELDMAN & MATJASKO, 2005; KREMER-

SADLIK et al., 2010). Os estudos sobre o uso do tempo de crianças e adolescentes 

revelam a importância das pesquisas considerarem as inter-relações entre a 

participação em diferentes contextos. Larson & Verma (1999) compararam o tempo 

gasto por crianças nos trabalhos domésticos, remunerado e escolar, no tempo livre e 

no lazer, em populações não industriais e pós-industriais. Argumentaram que os 

processos de industrialização e de escolarização desencadearam declínio acentuado 

no tempo gasto nas tarefas de casa realizadas por crianças e adolescentes em várias 

regiões do mundo, revelando aumento do tempo disponibilizado para trabalhos 

escolares, lazer, tempo livre e trabalho remunerado. As rotinas, como produtos 

culturais produzidos e reproduzidos numa dimensão de espaço e tempo, organizam o 

dia-a-dia das crianças e dos adolescentes (BARBOSA, 2006). Entende-se que a rotina 

das crianças e adolescentes vem sofrendo novos arranjos para orquestrarem os 
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múltiplos espaços e tempos necessários para o cumprimento de demandas 

crescentes.  

Outro aspecto de grande relevância na investigação sobre a participação 

de crianças e de adolescentes nas tarefas domésticas refere-se aos sujeitos das 

pesquisas. A grande maioria dos estudos investigam a participação infanto-juvenil nas 

tarefas domésticas sob a perspectiva dos cuidadores. A exclusividade dessa 

perspectiva tem sido considerada um fator limitante das pesquisas, visto que para a 

compreensão da participação das crianças e dos adolescentes é fundamental que 

seja abordado o ponto de vista deles próprios (BOWES, 2001; KLEIN, 2009; 

GOODNOW, 1991). As sugestões desses autores estão em consonância com os 

diferentes campos do conhecimento que vêm apontando a necessidade de dar voz às 

crianças nas pesquisas, para saber delas sobre suas vivências e sobre suas posições 

no mundo (SARMENTO, 2005; CORSARO, 2005; COHN, 2005). Esse deslocamento 

da centralidade das pesquisas no adulto para ouvirem das crianças o que têm a dizer, 

repercute na construção dos objetos de estudo e nas metodologias utilizadas nas 

investigações.  

Finalmente, a revisão de literatura aponta para a necessidade de avanço 

na compreensão de como os diferentes valores culturais, vivenciados pelas famílias, 

formam oportunidades distintas de participação de crianças e adolescentes nas 

tarefas domésticas (DUNN et al., 2009b; DUNN, 2004; LAW, 2002). A participação da 

criança e do adolescente nas rotinas do cotidiano refere-se a um processo de 

aprendizagem vivenciado culturalmente.  

Até o momento, os estudos disponíveis sobre a participação de crianças e 

adolescentes nas tarefas domésticas referem-se, sobretudo, às de origem australiana 

e americana. É sabido que a participação nesse ambiente de referência não é um 

fenômeno natural, universal ou linear, que ocorre independentemente da forma como 

as pessoas se envolvem culturalmente nela, levando-as a construírem distintas 

trajetórias de participação nas tarefas domésticas (Kremer-Sadlik et al., 2010; Ochs & 

Isquierdo, 2009). Fatores macro e microssociais que permeiam a configuração dos 

diferentes grupos socioculturais implicam em práticas parentais e em vivências 

cotidianas domiciliares que são peculiares a cada grupo (Goodnow, 1988). Conhecer 

a participação na rotina domiciliar em outros grupos culturais permite a identificação 

de consistências e especificidades na forma com que crianças e adolescentes se 
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engajam nas tarefas domésticas (Bowes, Flanagran, & Taylor, 2001; Dunn; 2004; 

Dunn, et al., 2009b; Law, 2002; Weisner, 1998; Weisner, 2002).  

A partir dessa revisão de literatura, este estudo foi construído, tomando-se 

três eixos investigativos: os dois primeiros sob o ponto de vista dos cuidadores 

brasileiros e o terceiro na perspectiva das crianças e dos adolescentes desse País. 

Busquei responder às seguintes perguntas: 

 

1. Quais são os fatores preditivos da participação das crianças e dos adolescentes 

brasileiros nas tarefas domésticas? 

2. Qual importância os cuidadores atribuem à participação das crianças e dos 

adolescentes nas tarefas domésticas? Os cuidadores estão satisfeitos com a 

participação das crianças e dos adolescentes nas tarefas domésticas? Há associação 

entre a importância atribuída pelos pais e a satisfação com a participação da criança 

e do adolescente nas tarefas domésticas?  

3. Como as próprias crianças e adolescentes percebem o processo de aprendizagem 

da participação nas tarefas domésticas? 

 

 

2- OBJETIVOS 

 

 

Este estudo tem como objetivo geral investigar a participação de crianças 

e de adolescentes nas tarefas domésticas, com os seguintes objetivos específicos: 

Eixo investigativo 1: investigar os fatores relacionados à criança e ao 

adolescente, ao nível socioeconômico das famílias e à estrutura familiar que explicam 

o desempenho, a assistência e a independência de crianças e adolescentes nas 

tarefas de cuidado próprio e de cuidado familiar. 

Eixo investigativo 2: compreender a importância e a satisfação dos 

cuidadores com a participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas e 

investigar se há associação entre a importância e a satisfação dos cuidadores com a 

participação de crianças e de adolescentes nas tarefas domésticas. 
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Eixo investigativo 3: compreender como a criança e o adolescente 

aprendem as tarefas domésticas e investigar os fatores que favorecem, dificultam ou 

impedem que eles aprendam a participar das tarefas domésticas.  

 

 

3- MÉTODOS 

 

 

Neste estudo analisei a participação de crianças e de adolescentes nas 

tarefas domésticas sob uma perspectiva quantitativa e qualitativa. Law (2002) sugere 

que o uso de métodos quantitativos e qualitativos propicia, aos pesquisadores, 

desvelar a relação complexa entre pessoa, ambiente e participação. 

O Projeto e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos foram 

aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – COEP em 25 de abril de 

2012. Aprovação do Projeto: CAAE - 0657.0.203.000-11 (ANEXO A). 

 

 

3.1- Eixo investigativo 1: Participação de crianças e de adolescentes brasileiros nas 

tarefas domésticas: fatores preditivos 

 

 

3.1.1- Participantes 

 

 

Os participantes foram cuidadores (mães, pais e outros) de crianças e 

adolescentes com desenvolvimento normal declarado pelos cuidadores, de idade 

entre 6 e 14 anos, de ambos os sexos, provenientes de famílias com diferentes níveis 

socioeconômicos, residentes em Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil). O critério de 

exclusão foi presença de constrangimento que resultasse na desistência dos 

cuidadores em finalizar a entrevista.  

O cálculo amostral foi realizado a partir do efeito calculado em pesquisa 

que utilizou o mesmo instrumento desse estudo para comparar a participação nas 

tarefas domésticas de 25 crianças com desenvolvimento normal e 25 com paralisia 

cerebral (AMARAL et al., 2012). A partir do tamanho de efeito encontrado (f = 0,97), 
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foi composta uma amostra com 109 participantes, selecionada nas escolas públicas e 

particulares, entidades religiosas, organizações não governamentais e comunidades 

de bairro de Belo Horizonte e por contatos pessoais do grupo de pesquisa da 

orientadora do estudo. 

As crianças e adolescentes foram alocados em quatro grupos estratificados 

por idade e sexo, com equivalência do nível socioeconômico das famílias: dois grupos 

de crianças de 6 a 10 anos (26 do sexo masculino e 24 do sexo feminino) e dois 

grupos de crianças e adolescentes de 11 a 14 anos (27 do sexo masculino e 32 do 

sexo feminino). A mesma proporcionalidade de sexo e idade revelada nos dados 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo 

Demográfico 2010, foi mantida nos grupos, utilizando-se a técnica de amostragem 

estratificada. Foram selecionadas crianças a partir de 6 anos de idade em decorrência 

dos resultados de estudos que apontam o início da transferência de responsabilidades 

domésticas em crianças na faixa etária entre 5 e 7 anos (ROGOFF, 2003; ROGOFF 

1990). A idade de 11 anos foi escolhida para separação dos grupos, pois ela marca a 

pré-adolescência, trazendo importantes mudanças na relação do adolescente com o 

ambiente.  A idade máxima de 14 anos foi definida a partir do público alvo a que se 

destina o questionário Children Helping Out: Responsibilities, Expectations and 

Supports utilizado nas entrevistas. 

 

 

3.1.2-Instrumentação  

 

 

A versão traduzida e adaptada culturalmente para a língua Portuguesa -

Brasil do Children Helping Out: Responsibilities, Expectations and Supports 

(CHORES) foi utilizada em entrevista com os cuidadores das crianças e dos 

adolescentes (AMARAL et al., 2012) em (ANEXO B). Este instrumento apresenta altos 

índices de confiabilidade e boa validade (AMARAL et al., 2012; DUNN, 2004).  

O CHORES avalia, sob a perspectiva dos cuidadores, o desempenho e o 

nível de assistência recebida pelas crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, para a 

realização das tarefas de cuidado próprio e de cuidado familiar. Foi utilizada a primeira 

parte do instrumento, composta por 34 itens, divididos em duas subescalas de tarefas 

domésticas: uma de cuidado de si, contendo 13 itens relacionados à organização do 
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próprio quarto, pertences, roupas limpas e sujas e preparação da própria refeição, e 

a outra referente ao cuidado familiar, contendo 21 itens relacionados à organização e 

limpeza da casa, preparo de refeição familiar, cuidado com pessoas, animais e plantas 

e participação nos afazeres domésticos realizados fora de casa. Esses itens informam 

se a criança faz ou não determinada tarefa. As respostas afirmativas correspondem 

ao escore um e as negativas ao escore zero. Tendo como referência as tarefas que a 

criança realiza, utiliza-se uma escala Likert de seis pontos para documentar o nível e 

o tipo de assistência disponibilizado em cada tarefa: Realização por iniciativa própria 

(6); realização por solicitação (5); realização com supervisão (4); realização com 

alguma ajuda (3); realização com muita ajuda (2). Nos itens em que a criança ou 

adolescente não realize a tarefa, pontua-se (1) se a criança não consegue realizá-la 

e pontua-se (0) se não é esperado que ela realize. Os índices de independência da 

criança e do adolescente nas tarefas de cuidado próprio e de cuidado familiar foram 

calculados somando-se as maiores pontuações nos escores de assistência (escores 

6 e 5), dividido pelo número total de tarefas de cuidado próprio e de cuidado familiar, 

respectivamente.  

Foi também utilizado o Questionário de Informações Demográficas para 

coletar informações sobre atividades escolares e extraescolares realizadas pela 

criança e adolescente, escolaridade dos pais e cuidadores, ocupação dos pais, 

posição do filho na prole, presença de empregada doméstica na residência 

(APÊNDICE A).  

O Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP) 2012 foi utilizado para 

definir o nível socioeconômico da família (ANEXO C). O somatório dos pontos 

atribuídos aos itens sobre a presença e quantidade de objetos de posse da família e 

grau de escolaridade do chefe da família resultam em um escore total que pode ser 

transformado em estratos para identificar diferentes classes econômicas das famílias 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E). Para o presente estudo foi utilizado o escore total bruto.  

 

 

3.1.3- Procedimentos 

 

 

Os cuidadores foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo e, ao 

concordarem com a participação voluntária, assinaram os Termos de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (TCLE) em (APÊNDICE B). A pesquisadora principal realizou 

todas as entrevistas que ocorreram em local de maior conveniência para os 

cuidadores, tendo duração de, aproximadamente, 50 minutos.  

A confiabilidade intraexaminadora foi testada pela administração do 

CHORES à dez cuidadores, num intervalo entre 10 a 14 dias, obtendo-se Índice de 

Correlação Intraclasse (ICC) = 1,0 no desempenho e assistência em cuidado próprio 

e cuidado familiar. 

 

 

3.1.3.1- Procedimentos exploratórios: um breve relato da entrada no campo  

 

 

Em procedimento exploratório de campo foram feitas entrevistas com cinco 

mães de crianças e de adolescentes de sexo masculino e feminino, com diferentes 

níveis socioeconômicos, utilizando-se o CHORES. Observou-se a pertinência deste 

instrumento e do formato de entrevista para a coleta de dados do Estudo.  

Constatei que o CHORES deveria ser aplicado aos cuidadores com 

acompanhamento da pesquisadora e não ser entregue à eles, como previsto pela 

autora do instrumento. Foram necessários esclarecimentos e exemplos para facilitar 

a compreensão do conteúdo do teste para que as entrevistas pudessem transcorrer 

com boa fluência. A pesquisadora procurou deixar os cuidadores à vontade e seguros 

de que não se buscava um ideal de participação e de que não há uma participação 

certa ou errada.  

Diante da diversidade de nível de compreensão dos entrevistados, da 

habilidade necessária para a administração do instrumento optei por conduzir as 109 

entrevistas. Essa opção possibilitou-me um adentramento na temática de forma 

consistente. A bolsista de iniciação científica desse estudo contribuiu para o acesso e 

agendamento dos participantes, acompanhou várias entrevistas e participou das 

discussões a partir de suas próprias anotações feitas ao término das mesmas.  

Em entrevista com uma dessas mães, a filha adolescente aproximou-se de 

mim e disse: “e eu, não vou participar?”. Essa indagação corroborou com as pesquisas 

que vêm buscando dar voz às crianças e adolescentes e reafirmou a necessidade de 

um estudo qualitativo, no qual as crianças e os adolescentes deveriam ser ouvidos 

como os sujeitos do estudo.  
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Por meio dessas entrevistas, percebi os impedimentos para a realização 

de um estudo etnográfico na casa das crianças e adolescentes. Quando indagadas 

se seria possível o acompanhamento dos filhos/filhas em casa, as mães acenaram 

que uma observação pontual seria viável, mas que seria inconveniente um 

acompanhamento sistemático da pesquisadora na rotina deles/delas. Considerei que 

uma observação pontual nas residências poderia configurar-se como uma 

apresentação artificial das crianças e adolescentes ou mesmo como um fator inibidor 

para eles. Como a temática do estudo refere-se a um ambiente circunscrito em 

intimidades e de autorização de acesso estritamente ligado às pessoas que nele se 

inscrevem, foi observada a inadequação dessa metodologia ao estudo. Os dados 

colhidos com as mães e a troca de experiências com outros pesquisadores levaram-

me a descartar a realização de um trabalho etnográfico e a adotar outros 

procedimentos de coleta no estudo sobre o processo de aprendizagem de crianças e 

adolescentes nas tarefas domésticas, conforme apresentado no item instrumentação 

do eixo investigativo 3. Nesse procedimento exploratório ficou também evidenciada a 

necessidade de pesquisar não só as crianças e adolescentes que participam das 

tarefas domésticas, mas também os que não se engajam nelas. O que os leva à 

participar e à não participar? 

Ao final das entrevistas exploratórias, as mães permaneceram refletindo 

sobre como são negligentes, permissivas, rigorosas na criação dos filhos. Algumas 

mães me procuraram, posteriormente, relatando o impacto que a entrevista causou 

na condução dos filhos para a realização das tarefas domésticas. A fase exploratória 

de entrada no campo propiciou uma ampla dimensão das questões que envolviam o 

meu estudo, contribuindo para a definição dos eixos investigativos e das metodologias 

a serem utilizadas. 

 

 

3.1.4- Análise dos dados 

 

 

A distribuição de normalidade do desempenho, assistência e índice de 

independência em cuidado próprio e em cuidado familiar foram analisadas pelo teste 

de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Como não apresentaram 
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distribuição normal, foram utilizados testes não-paramétricos nas análises 

inferenciais.  

O efeito das variáveis independentes candidatas a entrarem no modelo 

multivariado de cada desfecho foi testado em análises preliminares. O teste não 

paramétrico Mann-Whitney testou os efeitos das variáveis sexo, grupo etário, mãe que 

trabalha fora, tipo de cuidador de referência nos desfechos de desempenho, 

assistência e independência em cuidado próprio e cuidado familiar. O teste Kruskal-

Wallis testou os efeitos das variáveis nível socioeconômico, atividades extraescolares, 

escolaridade da mãe, posição do filho na prole e a presença/tipo de vínculo da 

empregada doméstica no desempenho, assistência e independência em cuidado 

próprio e cuidado familiar. O índice de correlação não-paramétrica Spearman rank 

testou a associação entre a idade da mãe e cada um dos três desfechos 

(desempenho, assistência e independência em cuidado próprio e cuidado familiar). 

A força preditiva de associação das variáveis que apresentaram efeito 

significativo nas análises preliminares acima (sexo, idade, nível socioeconômico, 

presença de empregada doméstica mensalista, mãe que trabalha fora e atividades 

extraescolares) com os desfechos desempenho, assistência e independência em 

cuidado próprio e familiar foram testadas em seis modelos de regressão múltipla. O 

método stepwise de seleção de variáveis identificou a ordem e o grupo mínimo de 

fatores preditivos associados com cada desfecho de interesse. Em todas as análises 

inferenciais adotou-se o nível de significância =0,05. 

 

 

3.2- Eixo investigativo 2: Participação de crianças e de adolescentes nas tarefas 

domésticas: importância atribuída e satisfação dos cuidadores 

 

 

3.2.1- Participantes 

 

 

Mesmos participantes do estudo 1, já descritos no item 3.1.1. 

 

 

3.2.2-Instrumentação  
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A coleta de dados foi feita em entrevista com os cuidadores, utilizando-se 

a segunda parte do Children Helping Out: Responsibilities, Expectations and Supports 

(CHORES), na versão traduzida e adaptada culturalmente para a língua portuguesa 

(AMARAL et al., 2012).  

A segunda parte do instrumento refere-se aos valores parentais acerca da 

participação de crianças e de adolescentes nas tarefas domésticas. Para esse estudo 

foram analisadas três questões que se referem a quem orienta as crianças e os 

adolescentes, a importância atribuída e a satisfação dos cuidadores com a 

participação nas tarefas domésticas. A importância e a satisfação são mensuradas 

por uma escala Likert, variando de 6 (muito importante) a 1 (sem nenhuma 

importância) e de 6 (muito satisfeito) a 1 (muito insatisfeito). Posteriormente, os 

cuidadores justificam as escolhas das alternativas em questões abertas. 

 

 

3.2.3- Procedimentos  

 

 

As entrevistas foram realizadas por uma única pesquisadora em local de 

escolha dos cuidadores, tendo duração de, aproximadamente, 50 minutos. As 

respostas foram redigidas pela pesquisadora, imediatamente após as entrevistas e as 

citações literais foram registradas durante a realização das mesmas.  

 

 

3.2.4- Análise dos dados  

 

 

O índice de Spearman`s rho foi utilizado para investigar a correlação entre 

importância atribuída pelos cuidadores e a satisfação com a participação da criança e 

do adolescente nas tarefas domésticas, na amostra total e nos grupos específicos.  

Os depoimentos foram investigados a partir da análise de conteúdo 

(MINAYO, 2010; MAYRING, 2000; GRANEHEIM & LUNDMAN, 2004; BOS & TARNAI; 

1999; ELO & KYNGAS, 2008; HSIEH & SHANNON, 2005). Foram identificadas as 

categorias de análise que emergiram de observação minuciosa das revelações 
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recorrentes e singulares acerca da importância e da satisfação dos cuidadores com a 

participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas. 

 

 

3.3- Eixo investigativo 3: Crianças e adolescentes diante das tarefas domésticas: 

aprendendo a participar e aprendendo a não participar 

 

 

3.3.1- Participantes 

 

 

A amostra foi composta por treze crianças e adolescentes, entre 6 a 14 

anos, de sexo feminino e masculino, provenientes de famílias com diferentes níveis 

socioeconômicos, residentes em Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasil). Os 

participantes foram selecionados por meio de análises de resíduos calculados a partir 

de modelos preditivos multivariados realizados no eixo investigativo 1. Esses modelos 

referiram-se à um conjunto de fatores preditivos que impactam o desempenho das 

crianças e adolescentes, a assistência dispendida pelos cuidadores e a independência 

nas tarefas de cuidado próprio e familiar. Os resíduos identificaram participantes que 

se conformavam exatamente com o modelo (resíduo zero) e participantes cuja 

participação estava distante do perfil que foi preconizado pelo modelo (resíduo maior 

que 2; com direção positiva ou negativa). Dentre esses grupos, foram selecionados 

oito crianças e adolescentes que participam das tarefas domésticas com escores 

próximos aos resíduos zero e maior que dois com direção negativa (participação 

menor do que esperada), bem como cinco com participação com resíduos maior que 

dois com direção positiva (participação maior do que esperada).  

Para definição de nível socioeconômico também foi utilizado o Critério de 

Classificação Econômica Brasil, proposto pela Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP, 2012).  

 

 

3.3.2- Instrumentação e Procedimentos 
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Os responsáveis pela criança e adolescente foram esclarecidos quanto aos 

objetivos do estudo e, ao concordarem com a participação voluntária do(a) filho(a), 

juntamente com a criança e o adolescente, assinaram os Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as crianças e 

adolescentes, no próprio domicílio, de forma que estivessem inseridos no contexto em 

que a participação ocorre, facilitando a exposição de seus pontos de vista e podendo 

mostrar ou contextualizar a participação, caso desejassem. As entrevistas ocorreram 

em horário de maior conveniência para os participantes. Para facilitar o acesso às 

crianças e a exposição por parte das mesmas foram utilizadas 16 pequenas cartas 

ilustradas do jogo Lince, que retratam objetos que remetem às tarefas domésticas 

como, limpeza de vasilhas, arrumação de casa, preparo de refeições, cuidado com 

roupas, animais, plantas, organização de brinquedos e outras situações vivenciadas 

na realização de cuidado de si próprio e de cuidado familiar. Foi dada oportunidade 

para que as crianças e os adolescentes falassem de outras tarefas que não estavam 

incluídas nas cartelas. Nos casos em que os pais, as crianças e os adolescentes 

concordaram, as entrevistas foram gravadas e após transcritas. 

 

 

3.3.3- Análise dos dados 

 

 

Para compreender os sentidos das enunciações feitas pelos entrevistados, 

os depoimentos foram investigados a partir da análise de conteúdo (MINAYO, 2010; 

MAYRING, 2000; GRANEHEIM & LUNDMAN, 2004; BOS & TARNAI; 1999; ELO & 

KYNGAS, 2008; HSIEH & SHANNON, 2005). A análise dos dados partiu de uma 

primeira caracterização dos participantes (crianças e adolescentes que apresentam 

participação superior, inferior e próxima à estimada pelos modelos preditivos de 

participação de crianças e adolescentes nas tarefas domésticas). Os dados acerca da 

compreensão das crianças e dos adolescentes sobre o processo de aprendizagem de 

participação nas tarefas domésticas e sobre os fatores que potencializam, restringem 

ou impedem a participação nas tarefas domésticas foram organizados em unidades 

temáticas. A partir daí emergiram as categorias analíticas centrais do estudo. Em 

busca de densidade nas análises, assumi uma direção interpretativa do fluxo do 
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discurso dos participantes em seus aspectos recorrentes e singulares, evitando uma 

postura prescritiva e intervencionista sobre a percepção das crianças e adolescentes. 
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4- ARTIGO 1: 

Participação de crianças e adolescentes brasileiros nas tarefas domésticas: fatores 

preditivos 1 

 

Resumo 

Este estudo investiga o desempenho, a assistência dispendida pelos cuidadores e a 

independência de crianças e adolescentes brasileiros no cuidado próprio e familiar. O 

instrumento Children Helping Out: Responsibilities, Expectations and Supports (CHORES) foi 

aplicado em entrevista com 109 cuidadores de crianças e adolescentes com desenvolvimento 

normal, de 6 a 14 anos, provenientes de famílias de níveis socioeconômicos diversificados, 

residentes em Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil). Modelos de regressão múltipla, com 

entrada stepwise das variáveis, revelaram o conjunto de preditores do desempenho, da 

assistência dispendida pelos cuidadores e da independência da criança e do adolescente, 

sobretudo, nas tarefas de cuidado familiar. O desempenho em maior número de tarefas, a menor 

assistência dos cuidadores e a maior independência nas tarefas de cuidado familiar foram 

evidenciados nas famílias que não têm empregada doméstica mensalista, naquelas em que as 

mães não trabalham fora e no grupo de crianças de 11 a 14 anos. Embora os fatores preditivos 

tenham revelado contribuições distintas para a participação da criança e do adolescente, eles 

são interligados e tornam-se relevantes na relação da criança e do adolescente, com as pessoas, 

objetos e ambiente.  

Palavras chave: participação, criança, adolescente, tarefas doméstica  

                                                           
1Autores: Adriana de França Drummond; Ana Maria Rabelo Gomes; Wendy Coster; Marisa Cotta Mancini.  

Artigo 1: A ser submetido no periódico Occupational Therapy International: 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291557-070 
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Participação de crianças e adolescentes brasileiros nas tarefas domésticas: fatores 

preditivos 

O ambiente doméstico constitui-se em uma das referências primárias de participação 

infantil, podendo oferecer desafios e oportunidades para que as crianças e adolescentes 

construam a independência em dimensões centrais da existência humana: O cuidado de si 

próprio e o cuidado com as tarefas familiares (Coltrane, 2000; Dunn & Gardner, 2013; Grusec, 

Goodnow, & Cohen, 1996; Riggio, Valenzuela, & Weiser, 2010). O engajamento de crianças e 

de adolescentes na rotina doméstica é construído a partir de relações entre pessoas e objetos 

estabelecidas nesse ambiente, de tal forma que vão se tornando mais ou menos independentes 

ou mesmo isentos de participarem das diferentes tarefas domésticas (Goodnow, 1996; Hofferth 

& Sandberg, 2001). 

A independência da criança e do adolescente nas tarefas domésticas ocorre por meio 

de um processo de aprendizagem, no qual eles vão tornando-se responsáveis pelo cuidado de si 

próprios e das tarefas familiares. Tal aprendizagem é desencadeada pela transferência de 

responsabilidades do adulto para a criança, quando o cuidador permite ou facilita o desempenho 

nas tarefas domésticas, disponibilizando diferentes formas de assistência (Dunn, 2004; Dunn, 

Coster, Orsmond, & Cohn, 2009a, 2009b; Rogoff, 2003). A importância atribuída pelos 

cuidadores à independência das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas permeia esse 

processo de aprendizagem, bem como outros fatores, como as necessidades materiais, os 

interesses da criança, a complexidade das tarefas, os suportes pessoais e a estrutura familiar 

disponíveis no ambiente doméstico (Dunn, 2009b). Nesse processo de aprendizagem, a 

independência da criança e do adolescente nas tarefas domésticas não é atingida 

homogeneamente. Eles vão adquirindo independência gradativamente em algumas tarefas de 

cuidado próprio e/ou de cuidado familiar, em outras vão mantendo situações de dependência 

parcial ou mesmo total. Dunn et al., (2009a) evidenciaram que a independência de crianças e 
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adolescentes de 6 a 14 anos, com desenvolvimento normal, foi observada mais frequentemente 

nas tarefas de cuidado próprio do que nas tarefas de cuidado familiar. 

No processo de construção de independência da criança e do adolescente nas tarefas 

domésticas, o tipo e a quantidade de assistência disponibilizada pelo cuidador merecem 

destaque. Algumas formas de assistência disponibilizadas pelo cuidador podem incluir muita 

ajuda, alguma ajuda, orientação ou supervisão e solicitação (Dunn, 2004). À medida em que o 

cuidador disponibiliza menor assistência física ou substitui a ajuda por orientação verbal, a 

criança e o adolescente passam a desempenhar as tarefas domésticas de forma mais 

independente. No entanto, o tipo e a quantidade de assistência disponibilizada à eles podem não 

corresponder diretamente ao que lhes é necessário. Por exemplo, uma criança pode conseguir 

realizar certas tarefas domésticas sem assistência, mas os cuidadores podem não permitirem-

na; por outro lado, uma criança pode necessitar de algum tipo de assistência para desempenhar 

determinada tarefa e, por não recebê-la, sua participação torna-se prejudicada. 

Diferentes fatores influenciam a relação da criança e do adolescente com as pessoas e 

com os objetos, revelando formas distintas de participação no ambiente doméstico (Law, 

Anaby, Teplicky, Khetani, Coster & Beddel, 2013). Fatores específicos da criança e do 

adolescente, como sexo e idade, exercem influência direta sobre a participação nas tarefas 

domésticas, sendo que o avanço da idade e o sexo feminino tendem a aumentá-la (Bianchi & 

Robinson, 1997; Goodnow & Delaney, 1989; Hofferth & Sandberg, 2001; Jarus, Anaby, Bart, 

Engel-yeger, & Law, 2010; Lawrence & Goodnow, 2002; Punch, 2001; White & Brinkerhoff, 

1981). No contexto domiciliar, fatores tais como, maior número de filhos na família, promove 

a realização de tarefas familiares (Goodnow,1989) e a presença da empregada doméstica tem 

efeito de diminui-la (Klein, Graesch, & Izquierdo, 2009). O efeito da mãe que trabalha fora é 

controverso, uma vez que alguns estudos revelaram que filhos de mães que trabalham fora de 

casa apresentam maior participação nas tarefas domésticas (Benin & Edwards, 1990; Blair, 
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1992; Goodnow, 1988; White & Brinkerhoff, 1981) e outros estudos apontam que a mãe 

trabalhar fora limita a participação deles (Burns & Homel, 1989; Goodwin, 2006; Goodnow & 

Delaney, 1989). A controvérsia desses resultados pode estar associada às especificidades na 

forma como as mulheres vivenciam o papel de donas de casa e as práticas parentais ao 

inserirem-se no mercado de trabalho. A importância atribuída pelos pais à participação dos 

filhos nas tarefas domésticas também foi destacada por Dunn, et al., (2009b) como um fator 

preditivo que eleva o número de tarefas realizadas pelas crianças e adolescentes.  

Até o momento, a evidência disponível sobre os fatores preditivos da participação nas 

tarefas domésticas refere-se, sobretudo, às crianças e adolescentes australianos e americanos. É 

sabido que a participação nesse ambiente de referência não é um fenômeno natural, universal 

ou linear; assim as pessoas, em um processo cultural, constroem distintas trajetórias de 

independência e de dependência nas tarefas domésticas (Kremer-Sadlik et al., 2010; Ochs & 

Isquierdo, 2009). Fatores macro e microssociais que permeiam a configuração dos diferentes 

grupos socioculturais implicam em práticas parentais e em vivências cotidianas domiciliares 

que são peculiares a cada grupo (Goodnow, 1988). Conhecer a participação na rotina domiciliar 

em outros grupos culturais permite a identificação de consistências e especificidades na forma 

com que crianças e adolescentes se engajam nas tarefas domésticas (Bowes, Flanagran, & 

Taylor, 2001; Dunn; 2004; Dunn, et al., 2009b; Law, 2002; Weisner, 1998; Weisner, 2002).  

As perguntas que motivaram esta investigação direcionaram-se à participação de 

crianças e adolescentes brasileiros nas tarefas domésticas:  

1. Como as crianças e adolescentes brasileiros vivenciam o cuidado doméstico? 

2. Quais fatores preditivos se associam e impactam a participação das crianças e adolescentes 

brasileiros nas tarefas domésticas?  

O presente estudo objetivou investigar os fatores relacionados à criança e ao 

adolescente, ao nível socioeconômico das famílias e à estrutura familiar que explicam o 



38 

 

 

desempenho, a assistência e a independência de crianças e adolescentes nas tarefas de cuidado 

próprio e de cuidado familiar.  

Método 

Estudo transversal exploratório.  

Participantes 

Os participantes foram mães, pais e outros cuidadores que conhecessem as rotinas das 

crianças e adolescentes, atendendo aos seguintes critérios de inclusão: crianças e adolescentes 

com desenvolvimento normal declarado pelos cuidadores, idade entre 6 e 14 anos, ambos os 

sexos, provenientes de famílias com diferentes níveis socioeconômicos, residentes em Belo 

Horizonte (Minas Gerais, Brasil). O critério de exclusão foi a presença de constrangimento que 

resultasse na desistência dos cuidadores em finalizar a entrevista.  

O cálculo amostral foi realizado a partir do efeito calculado no estudo de Amaral, 

Paula, Drummond, Dunn, & Mancini (2012) que utilizou o mesmo instrumento desse estudo 

para comparar a participação nas tarefas domésticas de 25 crianças com desenvolvimento 

normal (sendo 9 com idades entre 6 e 10 anos e 16 crianças com idades entre 11 e 14 anos) e 

25 com paralisia cerebral. Considerando o tamanho de efeito encontrado (f = 0,97), o cálculo 

amostral estimou que seria necessária uma amostra com, pelo menos, 96 crianças e 

adolescentes. A amostra foi composta por 109 participantes, sendo selecionada por 

conveniência nas escolas públicas e particulares, entidades religiosas, organizações não 

governamentais e comunidades de bairro de Belo Horizonte e por contatos pessoais do grupo 

de pesquisa da orientadora do estudo. 

As crianças e adolescentes foram alocados em quatro grupos estratificados por idade 

e sexo, sendo dois grupos de crianças de 6 a 10 anos (26 do sexo masculino e 24 do sexo 

feminino) e dois grupos de crianças e adolescentes de 11 a 14 anos (27 do sexo masculino e 32 

do sexo feminino). Buscou-se equivalência do nível socioeconômico das famílias nos grupos. 
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A técnica de amostragem estratificada proporcional visou manter, nos grupos deste estudo, a 

mesma proporcionalidade de sexo e idade revelada nos dados disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico 2010. 

Instrumentação  

Utilizou-se a versão traduzida e adaptada culturalmente para a língua Portuguesa-

Brasil do Children Helping Out: Responsibilities, Expectations and Supports (CHORES) em 

entrevista com os cuidadores das crianças e dos adolescentes (Amaral et al., 2012).    

O CHORES estrutura-se em formato de questionário e avalia, sob a perspectiva dos 

cuidadores, o desempenho e o nível de assistência recebida pelas crianças e adolescentes de 6 

a 14 anos, para a realização das tarefas domésticas. Nesse estudo, foi utilizada a primeira parte 

do instrumento, composta por 34 itens, divididos em duas subescalas de tarefas domésticas: 

uma de cuidado de si, contendo 13 itens relacionados à organização do próprio quarto, 

pertences, roupas limpas e sujas e preparação da própria refeição, e a outra referente ao cuidado 

familiar, contendo 21 itens relacionados à organização e limpeza da casa, preparo de refeição 

familiar, cuidado com pessoas, animais e plantas e participação nos afazeres domésticos 

realizados fora de casa. Esses itens são pontuados por respostas dicotômicas, informando se a 

criança faz ou não determinada tarefa. Cada resposta afirmativa corresponde ao escore um e a 

negativa ao escore zero. Tendo como referência as tarefas que a criança realiza, utiliza-se uma 

escala Likert de seis pontos para documentar o nível e tipo de assistência disponibilizado em 

cada tarefa: Realização por iniciativa própria (6); realização por solicitação (5); realização com 

supervisão (4); realização com alguma ajuda (3); realização com muita ajuda (2). Nos itens em 

que a criança ou adolescente não realiza a tarefa, pontua-se (1) se a criança não consegue 

realizá-la e pontua-se (0) se não é esperado que ela realize. Essa primeira parte do CHORES 

fornece escores de desempenho e de assistência em cuidado próprio e em cuidado familiar.  
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Índices de independência da criança e do adolescente nas tarefas de cuidado próprio e 

de cuidado familiar foram calculados somando-se as maiores pontuações nos escores de 

assistência (escores 6 e 5), dividido pelo número total de tarefas de cuidado próprio e de cuidado 

familiar, respectivamente. Estudos atestam que este instrumento apresenta altos índices de 

confiabilidade e boa validade (Amaral et al., 2012; Dunn, 2004).  

Um questionário estruturado foi elaborado para coletar informações sobre atividades 

escolares e extraescolares realizadas pela criança e adolescente, escolaridade dos pais e 

cuidadores, ocupação dos pais, posição do filho na prole, presença de empregada doméstica na 

residência da criança ou adolescente.  

Para definição de nível socioeconômico da família, foi utilizado o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (ABEP, 2012), o qual referencia-se em itens sobre a presença 

e quantidade de objetos possuídos pela família e no grau de escolaridade do chefe da família. 

O somatório dos pontos atribuídos aos itens resultam em um escore total que pode ser 

transformado em estratos para identificar diferentes classes econômicas das famílias (A1, A2, 

B1, B2, C1, C2, D, E). Para o presente estudo foi utilizado o escore total bruto.  

Procedimentos 

As entrevistas foram realizadas em local de maior conveniência para os cuidadores, 

tendo duração de, aproximadamente, 50 minutos. Os cuidadores foram esclarecidos quanto aos 

objetivos do estudo e assinaram os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

concordando com a participação voluntária. Os TCLE foram aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. 

A pesquisadora principal realizou todas as entrevistas. A confiabilidade 

intraexaminadora foi testada pela administração do CHORES com dez cuidadores, num 

intervalo entre 10 a 14 dias, obtendo-se Índice de Correlação Intraclasse (ICC) = 1,0 no 

desempenho e assistência em cuidado próprio e cuidado familiar. 
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Análise dos Dados 

A distribuição de normalidade dos desfechos de desempenho, assistência e índice de 

independência em cuidado próprio e em cuidado familiar foram analisadas pelo teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Constatando-se que não apresentaram 

distribuição normal, testes não-paramétricos foram utilizados nas análises inferenciais.  

Análises preliminares testaram o efeito de cada variável independente candidata a 

entrar no modelo multivariado específico à cada desfecho. O teste não paramétrico Mann-

Whitney testou os efeitos das variáveis sexo, grupo etário, mãe que trabalha fora, tipo de 

cuidador de referência nos desfechos de desempenho, assistência e independência em cuidado 

próprio e cuidado familiar. O teste Kruskal-Wallis testou os efeitos das variáveis nível 

socioeconômico, atividades extraescolares, escolaridade da mãe, posição do filho na prole e a 

presença/tipo de vínculo da empregada doméstica no desempenho, assistência e independência 

em cuidado próprio e cuidado familiar. O índice de correlação não-paramétrica Spearman rank 

testou a associação entre a idade da mãe e cada um dos três desfechos (desempenho, assistência 

e independência em cuidado próprio e cuidado familiar).  

Seis modelos de regressão múltipla testaram a força preditiva de associação das 

variáveis que apresentaram efeito significativo nas análises preliminares acima (sexo, idade, 

atividade extraescolares, presença de empregada doméstica mensalista e mãe que trabalha fora), 

com os desfechos desempenho, assistência e independência em cuidado próprio e familiar. O 

método stepwise de seleção de variáveis identificou a ordem e o grupo mínimo de fatores 

preditivos associados com cada desfecho de interesse. Em todas as análises inferenciais adotou-

se o nível de significância  = 0,05. 
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Resultados 

As discriminações das tarefas de cuidado próprio e de cuidado familiar realizadas pelas 

crianças e adolescentes encontram-se na Tabela 1.  

 

INSERIR TABELA 1 

Informações descritivas da amostra referentes ao sexo, faixa etária, nível 

socioeconômico da família, posição do filho na prole, participação da criança e do adolescente 

em atividades extraescolares, escolaridade da mãe, mãe que trabalha fora, cuidador de 

referência, presença de empregada doméstica mensalista na residência com cada desfecho de 

interesse (desempenho, assistência e independência em cuidado próprio e cuidado familiar) 

encontram-se na Tabela 2.  

As variáveis sexo e faixa etária tiveram efeito significativo nos desfechos de cuidado 

próprio e cuidado familiar e as variáveis atividades extraescolares, mãe que trabalha fora, 

mercado de trabalho e a presença de empregada doméstica tiveram efeito, prioritariamente, nos 

desfechos relacionados ao cuidado familiar: desempenho, assistência e independência. 

 

INSERIR TABELA 2 

Fatores preditivos da participação de crianças e adolescentes no cuidado doméstico  

Os quatro modelos preditivos (desempenho em cuidado familiar, assistência em 

cuidado familiar e independência em cuidado familiar e em cuidado próprio) apresentam 

valores explanatórios acerca de 20%. O modelo preditivo de desempenho em cuidado familiar 

apresentou maior força explanatória (R²= 0.23), comparado com os demais (Tabela 3).  

 

INSERIR TABELA 3 
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Os mesmos fatores preditivos, presença de empregada doméstica, faixa etária e mãe 

que trabalha fora, permanecem nos modelos dos três desfechos de cuidado familiar: 

desempenho, assistência dispendida pelos cuidadores e independência das crianças e 

adolescentes. O método de entrada stepwise revelou a ordem de importância de cada um dos 

fatores, destacando-se o maior peso relativo da presença da empregada doméstica mensalista 

no desempenho e na assistência disponibilizada à criança e ao adolescente nas tarefas de 

cuidado familiar, e da faixa etária na independência no cuidado familiar (Tabela 3). Nos 

desfechos relacionados às tarefas de cuidado familiar, o sexo apresentou-se como fator 

preditivo, apenas na assistência disponibilizada pelos cuidadores. Apesar da participação da 

criança e do adolescente nas atividades extraescolares ter apresentado efeito significativo nas 

análises preliminares de desempenho, assistência e independência em cuidado familiar, esta 

variável não se manteve em nenhum dos modelos preditivos.  

O único modelo preditivo de cuidado de si próprio que apresentou efeito significativo 

foi o de independência, no qual observou-se que as crianças e adolescentes do sexo feminino 

mostraram-se mais independentes, bem como as crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. A 

presença da empregada doméstica e a mãe que trabalha fora não impactam a independência da 

criança e do adolescente no cuidado de si próprio. Nesse modelo não há emergência de outro 

fator preditivo distinto aos apresentados nos modelos de cuidado familiar.  

Análise de colinearidade e multicolinearidade realizada por meio do fator de inflação 

da variância (Variance Inflation Fator-VIF) revelou valores entre 1,0 e 2,0 nos diferentes 

preditores dos modelos, não evidenciando portanto, problemas de multicolinearidade. 

Discussão 

Foram identificados conjuntos de fatores que impactam a participação de crianças e 

adolescentes nas tarefas domésticas, sobretudo, nos modelos preditivos relacionados ao cuidado 

familiar. O desempenho, a assistência dispendida pelos cuidadores e a independência da criança 
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e do adolescente no cuidado familiar sofrem influência dos mesmos fatores preditivos: Presença 

da empregada doméstica, faixa etária da criança e do adolescente, mãe que trabalha fora. Em 

relação ao cuidado de si próprio, apenas o modelo preditivo de independência da criança e do 

adolescente mostra-se significativo, sofrendo influência do sexo e da idade da criança.  

Nas últimas décadas, o ingresso crescente da mulher no mercado de trabalho em 

diferentes sociedades, as mudanças na hierarquização de papéis considerados típicos de 

mulheres e homens, vem minimizando o ideal da casa minuciosamente limpa e polida e 

possibilitando diferentes arranjos na rotina doméstica (Bianchi et al., 2000). No entanto, ainda 

perdura a maior responsabilidade das mulheres pelo trabalho doméstico (Oliveira, 2003; Sayer, 

2005). As relações de gênero organizam o trabalho doméstico, sendo realizado, 

prioritariamente, por mulheres (Coltrane, 2000). Cabem às mulheres, a orientação dos filhos; 

às empregadas domésticas, a execução das tarefas domésticas; às avós e babás, o cuidado dos 

filhos quando as mães trabalham fora de casa e às crianças e adolescentes de sexo feminino, o 

maior engajamento nas tarefas domésticas. A influência da presença de empregada doméstica 

mensalista e da mãe que trabalha fora são permeadas pelas relações de gênero que se 

apresentam, cotidianamente, nos diferentes ambientes domiciliares ocupados pelas crianças e 

pelos adolescentes brasileiros. Prioritariamente as tarefas relacionadas ao afazeres fora de casa 

e as que envolvem força física são mais realizadas pelas crianças e adolescentes do sexo 

masculino, retratando não só as desigualdades de gênero na divisão das tarefas domésticas, mas 

também nas possibilidades de acesso e de pertencimento aos espaços de dentro e de fora da 

casa. No desempenho das crianças e dos adolescentes no cuidado familiar, o sexo não foi um 

fator preditivo, no entanto, mostrou-se significativo na assistência disponibilizada pelos 

cuidadores no cuidado familiar. As crianças e adolescentes do sexo feminino recebem menor 

assistência nas tarefas de cuidado familiar do que as de sexo masculino, bem como são mais 

independentes no auto cuidado. Esse resultado não significa, necessariamente, que as crianças 
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de sexo masculino necessitem, naturalmente, de mais ajuda para a realização das tarefas 

domésticas. Provavelmente, é disponibilizada maior assistência à elas, pelo fato dos cuidadores 

não considerarem a maioria das tarefas de cuidado familiar como uma função masculina. Esses 

resultados corroboram com os de estudos anteriores que ressaltam a maior independência de 

crianças de sexo feminino no cuidado doméstico (Antill, Goodnow, Russell & Cotton, 1996; 

Bowes et al., 2001; Burns & Homel, 1989; Gager et al., 2009; Gill, 1998; Grusec et al., 1996; 

Hofferth & Sandberg, 2001; Klein et al., 2009; Punch, 2001).  

O nível socioeconômico é um fator preditivo comumente destacado nos desfechos do 

desenvolvimento infantil. Diferentes formas de participação da criança e do adolescente 

decorrem dos níveis socioeconômicos das famílias (Goodnow, 1988; Grusec et al., 1996; Klein 

et al., 2009; Larson & Verma, 1999). No entanto, não foi evidenciada relação direta desse fator 

com o desempenho, assistência e independência de crianças e adolescentes no cuidado familiar 

e sim indiretamente, pela presença da empregada doméstica mensalista nas residências e pela 

presença da mãe que trabalha fora.  

O desempenho da criança e do adolescente e a assistência dispendida pelo cuidador 

para o cuidado familiar sofrem maior influência da presença da empregada doméstica 

mensalista. Nas residências de famílias brasileiras de níveis socioeconômico superiores, as 

tarefas domésticas, principalmente de cuidado familiar, são de responsabilidade de empregadas 

domésticas mensalistas. Assim, as crianças e adolescentes, residentes em lares em que 

trabalham empregadas domésticas mensalistas, desempenham menor número de tarefas de 

cuidado familiar, como por exemplo, arrumar a casa, preparar refeições coletivas, lavar 

utensílios de cozinha, organizar roupas de familiares, levando-os à menor independência no 

cuidado familiar. O regime informal de trabalho dessa categoria profissional vigente até a 

regulamentação das leis de proteção ao serviço doméstico, ocorrida no Brasil apenas no ano de 

2013, Emenda Constitucional 72/2013 das domésticas, implicou na ausência de fixação de 
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jornada de trabalho, de horas extras, de adicional noturno e de horário de descanso entre turnos 

de trabalho. Essa situação acarretou em disponibilidade de assistência contínua das empregadas 

domésticas à várias famílias brasileiras em turnos prolongados e finais de semana, contribuindo, 

provavelmente, para o menor desempenho e maior dependência da criança e adolescente nas 

tarefas de cuidado familiar. 

O desempenho da criança e do adolescente e a assistência dispendida pelo cuidador 

nas tarefas de cuidado familiar sofrem também influência da mãe que trabalha fora. As crianças 

e os adolescentes filhos de mães que não trabalham fora desempenham maior número de tarefas 

de cuidado familiar, com menor assistência dos cuidadores, tornando-se assim, mais 

independentes no cuidado familiar se comparados aos filhos de mães que trabalham fora. Essas 

crianças e adolescentes podem estar mais expostos às situações de aprendizagem de 

participação nas tarefas do cuidado doméstico. A orientação sustentada de forma presencial 

pelos pais, leva os filhos às experiências exitosas de participação (Goodwin, 2006). A presença 

da mãe em casa pode resultar em maior disposição pessoal e de tempo para permitir o acesso e 

para acompanhar a aprendizagem das tarefas pelas crianças e adolescentes, bem como pode 

associar-se à constante solicitação para que a participação prevista ocorra. Neste contexto, a 

criança aprende a desempenhar as tarefas domésticas, observando e participando em um 

processo gradual, no qual vai tornando-se mais independente e requerendo menor assistência 

(Larson, 2004).  

A independência em cuidado próprio não sofreu influência da presença da empregada 

doméstica mensalista e da mãe que trabalha fora. As crianças são levadas à desempenhar, 

inicialmente, as tarefas de cuidado próprio (Dunn et al., 2009a). A participação nessas tarefas 

pode ser mais valorizada pelos pais, colocando-as como um dever a ser cumprido pela criança. 

Por exemplo, o depósito da roupa suja no local determinado é frequentemente posto para a 

criança como uma exigência a ser cumprida, independentemente da presença do cuidador.  
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O desempenho da criança e do adolescente nas tarefas domésticas e a assistência 

dispendida pelos cuidadores sofrem influência também da idade da criança e do adolescente. O 

avanço da idade contribui para o desempenho em maior número de tarefas, para menor 

assistência disponibilizada pelos cuidadores, levando as crianças e adolescentes à maior 

independência no cuidado familiar. A independência em cuidado próprio também sofreu 

influência da idade da criança. Esses resultados corroboram com os estudos que evidenciaram 

o aumento da participação da criança e do adolescente com o avanço da idade (Bowes, Flanagan 

& Taylor, 2001; Gager, Sanchez, 2009; Gill, 1998; Grusec, Goodnow, & Cohn, 1996; Hofferth 

& Sandberg, 2001; Klein et al., 2009; Punch, 2001; Rogoff, 2003; Weisner, Garnier & 

Loucky,1994). O aumento da idade provoca um deslocamento da responsabilidade do cuidado 

de si próprio para o cuidado familiar. As crianças de 6 a 10 anos realizam mais tarefas de 

cuidado próprio do que as de cuidado familiar. As crianças e adolescentes de 11 a 14 anos 

desempenham maior número de tarefas de cuidado familiar do que as menores, mas o 

desempenho nas tarefas de cuidado próprio é superior ao de cuidado familiar (Tabela 1). Esses 

dados corroboram com os de estudos em que as crianças de diferentes grupos sociais iniciam a 

participação nas tarefas domésticas, cuidando de si próprias e com o avanço da idade, vão 

incorporando as tarefas de cuidado familiar (Larson, 2004; Goodnow & Delaney, 1989; White 

& Brinkerhoff, 1981). Tal resultado sugere que a entrada na adolescência crie expectativa dos 

familiares de que o adolescente assuma responsabilidades com tarefas de cuidado com outras 

pessoas e com práticas familiares comuns à família. Os pais também sentem-se mais confiantes 

em delegar, ao adolescente, responsabilidade para o cumprimento de tarefas que incluam 

objetos e equipamentos que possam trazer risco para a segurança, como por exemplo, faca, 

fogão e forno. 

Embora os fatores preditivos tenham revelado contribuições distintas para a 

participação da criança e do adolescente, eles são interligados e tornam-se relevantes na relação 
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da criança e do adolescente, com as pessoas, objetos e ambiente. Foi investigada a participação 

da criança e do adolescente nas tarefas domésticas, na perspectiva dos cuidadores, a partir de 

um determinado instrumento, com um modo específico de valorar e de observar o fenômeno, 

apresentando, portanto restrições em sua abordagem. Sabe-se que a tessitura relacional que 

envolve a participação de crianças nas tarefas domésticas não consegue ser capturada, em sua 

complexidade, por nenhum instrumento de análise; trata-se, então, de possibilitar-nos 

aproximações da realidade. Para o avanço das investigações da participação infanto-juvenil nas 

tarefas domésticas, deve-se abordar o fenômeno na perspectiva das próprias crianças e 

adolescentes brasileiros. 

Conclusão 

As crianças e os adolescentes brasileiros participam mais das tarefas de cuidado 

próprio do que de cuidado familiar; no entanto, de uma maneira geral, a participação nas tarefas 

domésticas é reduzida. O desempenho em maior número de tarefas, o menor grau de assistência 

dispendida pelos cuidadores e a maior independência da criança e do adolescente brasileiros 

nas tarefas de cuidado familiar estão associados à ausência de empregada doméstica mensalista, 

ao avanço da idade da criança, e à mãe que não trabalha fora. A presença da mãe brasileira em 

casa potencializa a participação da criança e do adolescente nas tarefas de cuidado familiar. O 

sexo da criança e do adolescente não influi no número de tarefas de cuidado familiar 

desempenhadas, entretanto, os meninos recebem maior assistência para executá-las. Esses 

fatores preditivos que impactam a participação da criança e do adolescente no cuidado 

doméstico se apresentam interligados no ambiente domiciliar. Em pesquisas sobre desfechos 

socioculturais, são esperados índice explanatórios de variância (R²) com a magnitude 

apresentada nos modelos preditivos desse estudo.  
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Tabela 1  

 

Frequência de crianças e adolescentes independentes nas tarefas domésticas, por sexo e idade  
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Tabela 2   

 

Comparação de cada variável independente com os desfechos de interesse 

 

Variáveis Independentes 

N 

DAC DCF AAC ACF IAC ICF 

Média  p Média p Média p 
Médi

a 
p Média p Média p 

Sexo1 
Masculino 53 44,06 

0,0001 
48,32 

0,031 
43,37 

0,0001 
47,48 

0,016 
42,86 

0,0001 
48,63 

0,039 
Feminino 56 65,36 61,32 66,01 62,12 66,49 61,03 

Faixa Etária1 
6 a 10 50 48,81 

0,058 
45,64 

0,004 
48,20 

0,039 
46,66 

0.011 
46,92 

0,013 
45,45 

0,003 
11 a 14 59 60,25 62,93 60,76 62,07 61,85 63,09 

NSE2 

A1/A2 24 47,06 

0,215 

40,48 

0,068 

46,65 

0,202 

40,54 

0,070 

47,21 

0,226 

40,94 

0,073 B1/B2 32 62,91 59,27 62,16 58,97 61,66 59,50 

C1/C2 29 50,22 56,14 49,98 56,07 49,83 55,28 

D/E 24 58,17 62,46 59,88 62,88 60,17 62,73 

Posição do 

filho na prole2 

Único 20 48,23 

0,595 

48,23 

0,628 

48,70 

0,713 

48,16 

0,607 

48,55 

0,758 

49,50 

0,616 
Primogênito 30 57,33 59,85 56,78 60,13 56,07 60,68 

Do meio  21 52,17 55,10 53,64 54,36 56,76 52,57 

Caçula 36 58,85 55,04 58,15 55,28 57,03 55,04 

Atividade 

Extraescolar2 

Nenhuma 49 50,80 

0,546 

55,80 

0,015 

50,60 

0,590 

55,92 

0,017 

51,18 

0,507 

55,45 

0,033 

Uma 
23 49,09 45,83 49,20 44,93 48,37 44,11 

Duas 
24 43,25 36,17 43,54 36,77 43,15 38,52 

Escolaridade da 

mãe2 

EF_incomp. 33 46,58 

0,286 

56,32 

0,267 

47,00 

0,324 

56,48 

0,244 

47,11 

0,358 

56,05 

0,309 
EM_comp 29 60,71 56,81 60,41 56,60 59,71 56,79 
ES 26 50,94 46,98 51,04 47,79 52,31 46,63 

Pós-Grad 15 48,93 41,90 48,40 40,53 47,33 43,17 

Mãe no 

mercado de 

trabalho2 

Não 34 59,10 

0,088 

64,63 

0,002 

59,93 

0,059 

64,35 

0,003 

60,21 

0,049 

64,07 

0,004 Sim 
69 48,50 45,78 48,09 45,91 47,96 46,05 

Cuidador de 

referência1 

Mãe 85 56,76 
0,272 

57,60 
0,104 

56,49 
0,353 

57,64 
0,101 

56,56 
0,330 

57,73 
0,086 

Outro 24 48,77 45,79 49,71 45,67 49,48 45,33 

Empregada 

doméstica2 

Não 71 57,34 
0,288 

60,17 

0,013 

57,46 
0,283 

59,77 

0,027 

57,17 
0,424 

59,44 

0,040 Diarista 10 60,66 60,40 60,15 59,75 58,30 59,65 

Mensalista 28 47,07 39,96 46,93 41,20 48,32 42,07 

 

Nota. 1 Comparação das médias usando o Teste Whitney-U; 2 Comparação Usando o Teste Kruskal-Wallis. 

DAC= desempenho em auto cuidado; DCF= desempenho em cuidado familiar; AAC= assistência em auto 

cuidado; ACF=assistência em cuidado familiar. IAC e ICF= independência em auto cuidado, independência em 

cuidado familiar, respectivamente



57 
 

 

Tabela 3  

 

 Modelos Preditivos do Cuidado Doméstico    

Modelos de Cuidados Domésticos B Std. Error VIF Valor p 

DCF (R²=0.23; F=7.14)  0.0001 

 

Sexo 

 

0,25 

 

0,15 

 

1,03 

 

0,099 

Faixa etária 0,41 0,15 1,01 0,007 

Empregada mensalista 0,48 0,17 1,01 0,005 

Mãe trabalha -0,41 0,16 1,03 0,012 

ACF (R²= 0.20; F=6.17)  0,0001 

Sexo 0,70 0.35 1,03 0,046 

Faixa etária 0,77 0,35 1,01 0,028 

Empregada mensalista 0,96 0,39 1,01 0,015 

Mãe trabalha -0,91 0,37 1,03 0,015 

IAC (R² =0.18; F=7.23)  0,0001 

Sexo 1,24 0,38 1,03 0,001 

Faixa etária 0,83 0,38 1,01 0,031 

Mãe trabalha -0.67 0,40 1,02 0,100 

ICF (R² =0.21; F=6.37)    0,0001 

Sexo 0,55 0,34 1,03 0,110 

Faixa etária 0,95 0,34 1,01 0,006 

Empregada mensalista 0,90 0,38 1,01 0,018 

Mãe trabalha -0,88 0,36 1,03 0,017 

 

Nota. DCF= desempenho em cuidado familiar; ACF=assistência em cuidado familiar. IAC, ICF= independência 

em auto cuidado, independência em cuidado familiar, respectivamente. 
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5- ARTIGO 2: 

Participação de crianças e de adolescentes nas tarefas domésticas: importância atribuída 

e satisfação dos cuidadores2 

Resumo 

Este estudo, de natureza quanti-qualitativa, explora a importância atribuída e a satisfação dos 

cuidadores com a participação das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas e investiga a 

associação entre a importância e a satisfação. Foram entrevistados 109 cuidadores de crianças 

e adolescentes de ambos os sexos, de 6 a 14 anos, provenientes de famílias brasileiras de 

diferentes níveis socioeconômicos, utilizando-se o Children Helping Out: Responsibilities, 

Expectations and Supports (CHORES). Os resultados da análise quantitativa não revelaram 

correlação significativa entre a importância e a satisfação dos cuidadores com a participação 

nas tarefas domésticas (rs=0,04; p=0,699). A análise qualitativa referente à importância 

evidenciou que a grande maioria dos cuidadores considera muito importante a participação das 

crianças e adolescentes no cuidado doméstico, atribuindo-a, prioritariamente, à futura 

autonomia da criança e do adolescente na vida adulta. A satisfação dos cuidadores decresce 

com o avanço da idade da criança e é maior no grupo de crianças e adolescentes do sexo 

feminino. A satisfação está mais relacionada com a postura da criança e do adolescente ante à 

participação do que com a quantidade de tarefas realizadas. Há inconsistência entre o ideário 

de autonomia futura para os filhos e sua operacionalização no cotidiano, fazendo com que a 

satisfação dos pais não esteja tão elevada quanto a importância. 

Palavras chave: importância, satisfação, participação, criança, adolescente, tarefas domésticas 

                                                           
2Autores: Adriana de França Drummond; Ana Maria Rabelo Gomes; Wendy Coster; Marisa Cotta Mancini  

Artigo 2: A ser submetido no periódico Scandinavian Journal of Occupational Therapy: 

http://informahealthcare.com/occ 
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Introdução 

A valorização do processo de formação da criança e do ambiente escolar para o 

desenvolvimento infantil tomou lugar de destaque, a partir do século XX em várias sociedades 

ocidentais, e as tarefas domésticas foram deixando de absorver o tempo da criança como as 

principais atribuições a que deviam se responsabilizar (1, 2). A crescente inserção da mulher no 

mercado de trabalho, a partir do século passado, também vem provocando mudanças na 

importância atribuída ao trabalho doméstico e consequentemente na rotina de crianças e de 

adolescentes. Nesse contexto, as tarefas domésticas passaram a ser percebidas também como 

uma forma de propiciar a formação da própria criança, de beneficiá-la, desconstruindo a visão 

de criança como força de trabalho e assim, configurando-se como mais uma dimensão de 

investimento dos pais (3). 

Como o percurso histórico não é linear, coabitam, na atualidade, diferentes formas dos 

pais atribuírem importância à participação dos filhos nas tarefas domésticas. Elas relacionam-

se, sobretudo nas sociedades ocidentais e industriais, aos benefícios para a própria criança e 

para a divisão do trabalho domiciliar (4,5,6,7). Esses estudos revelam que os benefícios para a 

formação da própria criança, como a aquisição de responsabilidade, independência, 

cooperação, são os principais motivos pelos quais os pais atribuem importância à participação 

dos filhos nas tarefas domésticas. Segue-se a contribuição para a divisão do trabalho doméstico, 

evitando sobrecarga de tempo e de tarefas dos adultos e o fortalecimento do senso de 

pertencimento ao grupo familiar. No entanto, nem todos os grupos socioculturais atribuem 

importância à participação dos filhos nas tarefas domésticas aos benefícios para a própria 

criança e para o grupo familiar específico, levando à desnaturalização do próprio conceito. 

Paradise & Haan (8) ao descreverem a participação de crianças indígenas mexicanas Mazahua 

nas atividades cotidianas, ressaltam o valor do trabalho coletivo ancorado na responsabilidade 

e reciprocidade. As crianças e adolescentes do povo Piaroa desenvolvem habilidades no 
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cotidiano com vistas a um bem social comum, por meio da confiança e do cuidado coletivo (9). 

A investigação de Ochs & Isquierdo (10) descreve a formação da responsabilidade na infância 

em três sociedades distintas. Os pais de crianças de classe média de famílias em Los Angeles 

(EUA), mostraram-se centrados na criança, tentando satisfazer e antecipar os desejos delas e 

tomando para si as responsabilidades que não são assumidas pela criança. Entre os samoanos 

residentes na ilha de Upolu, as ações são vistas em uma perspectiva de cooperação, na qual as 

crianças são socializadas para dar e receber suporte, sendo a responsabilidade, uma construção 

coletiva. A auto suficiência no cumprimento das tarefas domésticas associada à sociabilidade 

são os pilares para formar um membro competente de uma família Matsigenka na Amazônia 

peruana. Esses estudos ilustram como famílias de diferentes realidades socioculturais atribuem 

importância a participação com vistas ao benefício para a comunidade em que se inserem.   

As investigações sobre a importância e a satisfação dos cuidadores com a participação 

de crianças e adolescentes nas tarefas domésticas revelam os sentidos que os cuidadores 

atribuem a esse processo de aprendizagem, fomentando diferentes formas de participação 

infanto-juvenil (11). A elevada importância atribuída pelos pais à participação nas tarefas 

domésticas contribui para o aumento do número de tarefas desempenhadas pelas crianças (4). A 

maior satisfação dos pais com a participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas 

está relacionada com a boa vontade da criança diante da solicitação dos pais e com a atenção 

com as necessidades da casa; já a insatisfação deve-se à sensação de exploração, em geral da 

mãe, pela sobrecarga do trabalho doméstico, pelo descuido da criança com a casa e pela 

necessidade de ser solicitada frequentemente para realizá-las (6,7).  

A atribuição de importância e a satisfação dos pais com a participação dos filhos nas 

tarefas domésticas é envolvida em um dimensionamento temporal. Enquanto a importância 

atribuída pode direcionar a definição de metas e ações dos pais para o presente e para o futuro 

dos filhos, a satisfação dos pais com essa participação relaciona-se com a postura e ações da 
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criança e do adolescente ocorridas no presente e no passado. Ao atribuir importância, os pais 

podem investir tempo, assistência e recursos financeiros para criar mecanismos que assegurem 

o cumprimento de metas a curto, médio e longo prazo para seus filhos. A satisfação dos pais 

com a participação dos filhos nas tarefas domésticas pauta-se em ações concretizadas (ou não) 

por ambas as partes. Assim, a investigação da relação entre a importância e a satisfação pode 

nos apontar o que reafirma, mantem ou o que escapa entre o ideário da participação da criança 

e do adolescente nas tarefas domésticas e sua concretude. 

Este estudo objetiva descrever a importância atribuída pelos cuidadores e a satisfação 

com a participação das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas e investigar a associação 

entre a importância e a satisfação. 

As perguntas que nortearam este estudo foram: 

1) Qual importância os cuidadores atribuem à participação das crianças e adolescentes nas 

tarefas domésticas? A que eles atribuem tal importância? 

2) Qual é a satisfação dos cuidadores com a participação das crianças e dos adolescentes nas 

tarefas domésticas? A que eles atribuem essa satisfação? 

3) Os pais que atribuem maior importância à participação dos filhos nas tarefas domésticas 

estão mais satisfeitos com essa participação? 

            Este estudo tem como objetivos compreender a importância e a satisfação dos 

cuidadores com a participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas e investigar 

se há associação entre a importância e a satisfação dos cuidadores com a participação de 

crianças e de adolescentes nas tarefas domésticas. 
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Método 

Estudo quanti-qualitativo (12). O Projeto de pesquisa e os Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecidos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais, Brasil. 

Participantes 

A amostra foi composta por 109 pais ou cuidadores de crianças e adolescentes de sexo 

feminino e masculino, de 6 a 14 anos, provenientes de famílias de diferentes níveis 

socioeconômicos, residentes em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. O critério de exclusão 

foi deficiência, de crianças e adolescentes, declarada pelos cuidadores e a presença de 

constrangimento que resultasse na desistência dos cuidadores em finalizar a entrevista.  

As crianças e os adolescentes foram alocados em quatro grupos estratificados por idade 

e sexo, com equivalência de nível socioeconômico dos pais: dois grupos de crianças de 6 a 10 

anos (26 do sexo masculino e 24 do sexo feminino) e dois grupos de crianças e adolescentes de 

11 a 14 anos (27 do sexo masculino e 32 do sexo feminino). O cálculo do tamanho amostral 

considerou o tamanho de efeito (f = 0,97) de pesquisa que comparou a participação de grupos 

de crianças com desenvolvimento normal e com paralisia cerebral nas tarefas domésticas, 

utilizando o mesmo instrumento de coleta de dados desse estudo (13). O número de participantes 

em cada grupo foi proporcional ao número de crianças e adolescentes de sexo feminino e 

masculino e de idades entre 6 e 14 anos, residentes em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 

informado pelo IBGE/Censo 2010 (14),utilizando-se a técnica de amostragem estratificada 

proporcional. 

A amostra foi selecionada por conveniência em escolas públicas e particulares, 

entidades religiosas, organizações não governamentais e comunidades de bairro de Belo 

Horizonte e por contatos do grupo de pesquisa da orientadora do estudo.  
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Instrumentação 

A coleta de dados foi feita em entrevista com os cuidadores, utilizando-se a versão 

traduzida e adaptada culturalmente para a língua portuguesa do questionário Children Helping 

Out: Responsibilities, Expectations and Supports (CHORES) (13). O CHORES avalia, na 

perspectiva dos pais, a participação de crianças e de adolescentes, de 6 a 14 anos, nas tarefas 

domésticas. Para esse estudo foram analisadas três questões da segunda parte do questionário 

que se refere aos valores parentais acerca da participação de crianças e adolescentes nas tarefas 

domésticas: quem os orienta, a importância atribuída e a satisfação dos cuidadores com a 

participação nas tarefas domésticas. A importância e a satisfação são mensuradas por uma 

escala Likert, variando de 6 (muito importante) a 1 (sem nenhuma importância) e de 6 (muito 

satisfeito) a 1 (muito insatisfeito). Posteriormente, os cuidadores justificam a escolha da 

alternativa em questão aberta (11). 

Para definição de nível socioeconômico das famílias foi utilizado o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (ABEP) (15) que define, em pontos de corte, as classes 

econômicas das famílias nos estratos A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E. 

Procedimentos 

Os cuidadores foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo e assinaram os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), concordando com a participação voluntária. As 

entrevistas foram realizadas por uma única pesquisadora em local de escolha dos cuidadores, 

tendo duração de, aproximadamente, 50 minutos. As respostas às questões abertas foram 

redigidas imediatamente após as entrevistas e as citações literais foram registradas durante a 

realização das mesmas.  

Análise dos dados  

O índice de Spearman`s rho foi utilizado para investigar a correlação entre importância 

atribuída pelos cuidadores e a satisfação com a participação da criança e adolescente nas tarefas 
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domésticas, na amostra total e nos grupos específicos. A análise qualitativa dos dados foi feita 

a partir da análise de conteúdo (16,17,18,19,20). Foram identificadas as categorias de análises que 

emergiram de uma observação minuciosa das revelações recorrentes e singulares acerca da 

importância e da satisfação dos cuidadores com a participação da criança e do adolescente nas 

tarefas domésticas. 

Resultados e Discussão 

Os resultados foram estruturados a partir das categorias analíticas relacionadas à 

importância atribuída pelos cuidadores e à satisfação com a participação nas tarefas domésticas, 

bem como à associação entre importância e satisfação. 

Importância da participação da criança e do adolescente para autonomia na vida adulta 

A grande maioria dos cuidadores de crianças do sexo masculino (25 em 26; 96%) e 

feminino (22 em 24; 92%), de idade entre 6 e 10 anos considera muito importante ou importante 

a participação no cuidado doméstico; da mesma forma, cuidadores de meninos (23 em 27; 85%) 

e de meninas (28 em 32, 88%) de idades entre 11 e 14 anos. Os cuidadores atribuem essa 

importância, prioritariamente, à futura autonomia na vida adulta das crianças e dos 

adolescentes. Outros motivos também referem-se ao aspecto formativo da criança: “para que a 

criança desenvolva organização e disciplina nas pequenas coisas”; “pelo fato de que é o 

primeiro contato da criança com a organização da sociedade como participante”; “para 

aprender a cuidar, dar valor às coisas e a colaborar”; “para reconhecer o trabalho do outro 

a partir do que faz”; “para vivenciar as experiências de pertencimento ao grupo familiar”. A 

maior importância associada ao aspecto formativo da criança corrobora com os resultados de 

outros estudos (4,6,7). São menos frequentes os motivos relacionados à divisão de tarefas com 

vistas à não sobrecarga de nenhum membro da família, ao aprendizado da tarefa e menos ainda 

ao que se refere ao cuidado da casa em si.  
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Atribuição de importância: uma questão de gênero 

Dos 109 cuidadores, oitenta e cinco (78%) são mães, dezesseis (15%) avós, seis (6%) 

pais, uma tia e uma irmã. Quanto à orientação das crianças e adolescentes nas tarefas 

domésticas, as mães estão envolvidas na grande maioria dos casos: setenta e oito mães (72%) 

assumem sozinhas essa responsabilidade, quinze (14%) em parceria com o pai e três (3%) em 

parceria com as avós. Sete avós (6%) assumem a orientação exclusiva dos netos e quatro são 

tias (4%), irmã e prima. As duas crianças orientadas apenas pelo pai não moram com a mãe. As 

mulheres assumem o papel de orientar as crianças e adolescentes de sexo feminino e masculino 

nas tarefas domésticas, tendo maior conhecimento sobre a rotina doméstica da criança. Com a 

expansão da entrada da mulher no mercado de trabalho, ao longo das últimas décadas, tem 

havido redução do tempo gasto com as tarefas domésticas, mas ainda prevalece a concentração 

do trabalho doméstico com as mulheres (21,22,23,24,6). Esse fato traz implicações na forma de 

conduzir a participação e faz com que as demarcações de sexo sejam ainda fortemente 

estabelecidas nos tipos de trabalhos realizados pelas crianças (25).  

A importância atribuída à autonomia das crianças e adolescentes nas tarefas 

domésticas se sustenta, para algumas mães, nas relações de gênero. Mães de crianças e 

adolescentes do sexo masculino atribuem importância à autonomia dos filhos pelo fato de não 

serem eternas para cuidarem deles, sentindo-se responsáveis por eles enquanto estiverem vivas 

ou até repassarem esse cuidado à outra mulher no futuro. O caráter condicional da importância 

da participação dos filhos nas tarefas domésticas está também relacionado ao vínculo com uma 

futura mulher: “e se o casamento dá errado? Ele precisa saber se virar”; “também precisa 

aprender a fazer alguma coisa, de repente precisa fazer alguma coisa”, “para valorizar depois 

a empregada, a mãe e a esposa”. A ênfase na finitude da vida por essas mães reafirma que os 

homens receberão cuidados femininos ao longo de suas trajetórias de vida e que a 

responsabilidade da casa continuará sendo da mulher.  Apenas dois cuidadores do grupo de 
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crianças e adolescentes do sexo masculino de 11 a 14 anos registraram a opção de que não há 

nenhuma importância na participação, visto que, por ser homem, terá outra função na vida 

adulta.  

A finitude da vida não foi destacada pelas mães de crianças e adolescentes do sexo 

feminino. Espera-se que elas adquiram a responsabilidade doméstica sem se remeter ao vínculo 

materno de proteção. Para alguns cuidadores, cabem às meninas, o controle futuro das tarefas 

domésticas: “para se preparar para casar e assumir o papel de dona de casa”; “pelo fato de 

ser mocinha tem que ter responsabilidade com a casa, com as coisas dela, saber fazer de tudo”, 

“aprender a fazer e a ensinar, também porque a empregada está em extinção”. Para as crianças 

e adolescentes do sexo feminino não há a prerrogativa do sexo para justificar a falta de 

importância na participação das tarefas domésticas. As questões de gênero justificam a 

importância da participação das meninas nas tarefas domésticas, mas não se apresentam como 

motivo para explicar porque elas não participam das tarefas domésticas. 

Satisfação com a participação nas tarefas domésticas: uma questão de atitude 

A satisfação dos cuidadores com a participação das crianças e adolescentes nas tarefas 

domésticas é maior entre os participantes do sexo feminino e diminui nos grupos etários de 11 

a 14 anos: 50% e 58% dos cuidadores dos grupos de meninos e de meninas de 6 a 10 anos e 

37% e 47% dos grupos de meninos e de meninas de 11 a 14 anos, respectivamente, estão muitos 

satisfeitos ou satisfeitos com a participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas. 

Os motivos para que os cuidadores estejam muito satisfeitos ou satisfeitos com a participação 

da criança e do adolescente nas tarefas domésticas devem-se à boa vontade em ajudar e não 

reclamarem de fazer o que deve ser feito, seguido da contribuição na divisão das tarefas da casa. 

Estudos ressaltam que o envolvimento das crianças com as tarefas domésticas é considerado 

muito importante pelos pais (26,27). A insatisfação dos cuidadores eleva-se com a falta de 
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iniciativa das crianças e adolescentes, por terem que pedir várias vezes para que realizem as 

tarefas domésticas, pela reclamação ou má vontade, por não terem constância na participação, 

pela necessidade de intervirem muito para que haja participação, por não cumprirem o mínimo 

que deveriam fazer e por tentarem em vão ensiná-los. Esses conflitos são mais intensos com os 

adolescentes, nos quais discute-se não só a obrigatoriedade da execução das tarefas pelos pais, 

mas também o poder deles em determiná-las (28). As avós que se encontram insatisfeitas com a 

participação das netas e netos nas tarefas domésticas ressaltam que assumem a responsabilidade 

do cuidado, mas não se sentem autorizadas a conduzir a educação e a exigir maior participação 

deles. Cuidadores de diferentes níveis socioeconômicos estão também menos satisfeitos com a 

participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas devido ao tempo excessivo 

gasto no uso de equipamentos eletrônicos que lhes interessam, como computador, televisão, 

celular e outros, levando-os à resistência e à morosidade de prontidão para iniciá-las e conclui-

las. Nas residências em que há um controle prévio do tempo destinado ao uso desses 

equipamentos, os cuidadores relatam maior satisfação. 

Nos quatro grupos, algumas cuidadoras relataram dificuldade em classificar a 

satisfação, visto que elas se responsabilizam pela participação reduzida ou nula dos filhos nas 

tarefas domésticas, achando injusto para com eles, optarem por escores mais baixos de 

satisfação: “é difícil definir a satisfação, porque eu quero que ele faça, mas não deixo ele fazer. 

Tudo é por minha conta, o problema está em mim mesma. Faço tudo por eles”; “ele participa 

pouco, mas como vou dizer que estou insatisfeita se sei que estou errada? A culpa é minha.”  

O interesse da criança, a boa vontade em ajudar e a atitude de não reclamar de suas 

atribuições eleva a satisfação dos pais; em contrapartida, a falta desses quesitos eleva a 

insatisfação. A satisfação e a insatisfação dos cuidadores estão mais relacionadas com a atitude 

da criança ante à realização das tarefas do que com a quantidade de ajuda disponibilizada por 
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ela. Como afirma Goodnow & Delaney (6) as regras sociais para a participação da criança nas 

tarefas domésticas são mais desafiadoras do que a aprendizagem em si de como realizá-las. 

Entre a importância atribuída pelos cuidadores e a satisfação com a participação de 

crianças e adolescentes nas tarefas domésticas: inconsistência dos cuidadores em 

sustentarem a aprendizagem cotidiana  

Não foi evidenciada correlação significativa entre a importância atribuída pelos 

cuidadores e a satisfação com a participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas, 

considerando-se a amostra geral (rs = 0,04; p = 0,657), bem como os grupos estratificados por 

sexo (feminino: rs = 0,18; p = 0,177; masculino: rs = 0,08; p = 0,586), idade (6 a 10 anos: rs = 

0,08; p = 0,573; 11 a 14 anos: rs= -0,02; p = 0,860), e nível socioeconômico dos pais (rs entre 

0,09 e 0,39; p > 0,057). Assim, os pais que atribuem maior importância à participação dos filhos 

nas tarefas domésticas não estão, necessariamente, mais (ou menos) satisfeitos com a 

participação. Por que isso ocorre? O que acontece entre a elevada importância atribuída pelos 

cuidadores e a pequena satisfação com a participação nas tarefas domésticas? 

O distanciamento entre a importância e a satisfação com a participação nas tarefas 

domésticas pode ser decorrente da inconsistência dos cuidadores em sustentarem a 

aprendizagem cotidiana das tarefas domésticas: “ sei que é importante a participação para ter 

autonomia, mas não estou permitindo eles fazerem, porque tenho que refazer e aí acaba 

tomando mais o meu tempo”. A inconsistência dos pais em atribuir e acompanhar a execução 

das tarefas possui grande força explanatória para a diminuição da responsabilidade da criança 

nessas tarefas (10). Entre atribuir importância à participação e fazer com que ela ocorra é 

necessário que as crianças tenham acesso aos meios para participação e possam vivenciá-la no 

cotidiano. Ochs & Isquierdo(10) esclarecem que a inconsistência e a indecisão não significam 

permissividade, mas refere-se à uma posição dúbia entre rigor e a leniência em esperar que as 

crianças realizem as tarefas. A inconsistência dos cuidadores em atribuir responsabilidades e 
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acompanhar as crianças e adolescentes nesse processo de aprendizagem das tarefas domésticas 

pode levar a uma menor satisfação deles. A própria dificuldade dos cuidadores em classificar a 

satisfação também pode decorrer dessa inconsistência.  

A autonomia desejada pelos cuidadores é para a vida adulta e não para o momento 

atual de vida da criança e do adolescente, então quando deve-se começar a participação dos 

filhos para alcançar esse ideário futuro? No processo de aprendizagem de participação no 

cuidado doméstico há uma falta de marcadores definidos para observação dessas mudanças, 

como ocorre, em geral, com as aprendizagens formais e institucionalizadas que apontam a fase 

em que a criança e o adolescente se encontram. Pode tornar-se obscuro para os cuidadores como 

se processa essa aprendizagem, quando começar e como os filhos irão tornar-se aptos à executá-

las, decorrendo daí a perplexidade de vários cuidadores, ao final da entrevista, com o próprio 

relato de que a/o filha/o tem participação restrita ou não participa do cuidado doméstico. Parece 

que perceberam, no momento da entrevista, o quanto os filhos estão distantes de participarem 

do cuidado doméstico: “Eu nunca parei para pensar nisso!”, “eu não sabia que minha filha 

não fazia tantas coisas!” A temporalidade da importância e da satisfação não são coincidentes, 

uma refere-se ao presente e ao futuro e a outra ao presente e ao passado. Talvez, ao serem 

entrevistados, os cuidadores tiveram a oportunidade de aproximar esses dois fenômenos 

temporalmente distintos e de perceberem o que vem fazendo para que a participação das 

crianças e dos adolescentes nas tarefas domésticas, considerada tão importante, seja efetivada 

no cotidiano. 

Quando as crianças são menores, os cuidadores julgam-nas pequenas para se exporem 

aos riscos de manusear objetos, apesar de a maioria as considerarem aptas a realizarem as 

tarefas domésticas: “não faz porque eu não deixo, acho que criança pequena não deve mexer 

na cozinha e em outras coisas perigosas”. Almejam a independência no futuro, mas postergam 

o início da aprendizagem; já na adolescência, alguns avaliam que erraram em não propiciar as 
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experiências anteriormente. Não é claro para o cuidador o momento de possibilitar o acesso das 

crianças às tarefas que são consideradas tão importantes de serem desempenhadas.  

Dentro e fora dos muros domiciliares: a participação no ambiente doméstico e suas 

relações com a participação da criança e do adolescente em outros ambientes 

A participação da criança e do adolescente no cuidado doméstico não é um fenômeno 

isolado da participação em outros ambientes, demandando uma organização específica da rotina 

por parte deles e da família (29,30,31,32). As demandas escolares, a extensão na qual a criança 

participa de atividades extraescolares ou da escola integral, a permanência ou não da criança e 

do adolescente na rua relacionam-se com a participação nas tarefas domésticas. Assim, há 

conexões entre os contextos em que as pessoas participam, na medida em que somos 

participantes da prática social (33). 

Cuidadores de diferentes níveis socioeconômicos estão satisfeitos com a participação 

da criança e adolescente nas tarefas domésticas, mesmo que pequena, em decorrência dos filhos 

se dedicarem às tarefas escolares: “ele participa pouco das coisas de casa, mas gosta de 

estudar, aí a gente fica satisfeita”; “ela cumpre bem com as obrigações da escola e aí tá tudo 

bem, não exijo mais dela”. Nessa perspectiva, as crianças ficam liberadas da execução das 

tarefas domésticas, sendo que, se as experiências escolares forem bem sucedidas, reitera-se o 

propósito e em caso contrário, permanecem afastadas delas com vistas a melhorar o 

desempenho escolar. O acesso e a permanência da criança na escola como direito e dever do 

sistema educacional brasileiro, vem acarretando diminuição do tempo disponível para a rotina 

doméstica, principalmente para as crianças de níveis socioeconômicos mais baixos. As crianças 

e os adolescentes inseridos nas escolas integradas ou em outros projetos ligados às ONG(s) e 

entidades filantrópicas, nas quais permanecem durante todo o dia, chegam em casa e encontram 

as tarefas prontas, levando à menor responsabilização para com elas: “fica fora o dia todo, 

quando chega em casa já não tem nada para ela fazer, é tomar banho, jantar e dormir”.  
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A percepção dos cuidadores, por vezes polarizada, de tarefas escolares versus tarefas 

domiciliares pode gerar inconsistência dos cuidadores em conduzir a participação da criança e 

do adolescente no ambiente doméstico. O que esperar, o que cobrar das crianças e dos 

adolescentes diante da alta demanda escolar, do tempo grande gasto com atividades 

extraescolares? “Às vezes nem tem tempo para ela própria, não posso pedir que faça alguma 

coisa!” Ochis & Isquierdo (10) discutem que o argumento de que as obrigações escolares e 

extraescolares justificam a menor participação nas tarefas domésticas não pode ser considerado 

de forma linear, visto que tarefas muito simples e que não gastam tempo para serem feitas, 

como colocar pratos na lava louça após as refeições, vem sofrendo resistência de serem 

realizadas pelas crianças de Los Angeles. 

As avaliações de importância e de satisfação dos cuidadores com o envolvimento de 

seus filhos nas tarefas domésticas são influenciadas também por dificuldades vivenciadas em 

outros contextos. Mães de crianças e adolescentes de classes econômicas mais baixas, relataram 

temor com a permanência de seus filhos na rua, levando-as a relativizar a importância atribuída 

à participação nas tarefas domésticas. Como a rua é um espaço temido pelos pais, pela 

possibilidade precoce de exposição dos filhos ao uso de bebidas, drogas, experiências sexuais, 

violência e criminalidade (34,35), alguns pais relataram satisfação pela permanência dos filhos 

em casa e pelo distanciamento do contexto da rua, mesmo que não façam nada em casa. Por 

vezes, esses pais tentam usar as tarefas domésticas como forma de ocupá-los, dificultando a 

permanência deles na rua. 

Os pais brasileiros podem estar vivendo uma transição de valores entre gerações acerca 

da participação de crianças e adolescentes nas tarefas domésticas. Será um ideário de 

participação do passado que precisa ser ressignificado para se efetivar no dia a dia das crianças 

e dos adolescentes com maior consistência pelos cuidadores? Investigações futuras sobre a 
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participação das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas, entre gerações de avós, pais, 

crianças e adolescentes poderão contribuir para o avanço da compreensão dessa temática.  

Conclusão 

A participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas é construída na 

relação com os cuidadores que idealizam uma autonomia na vida adulta, mas que, por vezes, 

reforçam as experiências de dependência no cotidiano.  

A importância atribuída pelos cuidadores à participação de crianças e adolescentes nas 

tarefas domésticas não está sendo operacionalizada com possibilidades de acesso e de 

acompanhamento nas situações de aprendizagem que possam levar à maior satisfação dos 

cuidadores. A satisfação decresce com a idade e não se associa com a importância atribuída 

pelos cuidadores à participação nas tarefas domésticas. A atitude e a disposição da criança e do 

adolescente proporciona mais satisfação aos pais do que a quantidade de tarefas realizadas. 

A importância atribuída e a satisfação dos cuidadores com a participação da criança e 

do adolescente nas tarefas domésticas relaciona-se com outros contextos de participação 

infanto-juvenil. 
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6- ARTIGO 3: 

Crianças e adolescentes diante das tarefas domésticas: aprendendo a participar e 

aprendendo a não participar3 

Resumo 

Este estudo de caso investiga o processo de aprendizagem da criança e do adolescente nas 

tarefas domésticas, sob a perspectiva deles próprios. Os dados foram coletados em entrevistas 

semiestruturadas com 13 crianças e adolescentes, entre 6 e 14 anos, de sexo feminino e 

masculino, provenientes de famílias com diferentes níveis socioeconômicos, residentes em 

Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasil). A análise de conteúdo propiciou a emersão de duas 

categorias analíticas centrais: Crianças e adolescentes aprendendo a participar e aprendendo a 

não participar das tarefas domésticas. Os fatores que potencializam e dificultam a participação 

de crianças e adolescentes nas tarefas domésticas são estabelecidos na relação deles com a 

família e com outros contextos em que se inserem. A participação integrada dos membros da 

família nas tarefas domésticas é um grande motivador para as crianças e os adolescentes. A 

divisão de tarefas domésticas entre todos os membros familiares, o desejo de ajudar a mãe e a 

imposição para alguns adolescentes de responsabilizarem-se pelas tarefas domésticas, também 

a promovem. A participação restrita das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas 

relaciona-se com a falta de oportunidade para realizá-las, por serem executadas pelos adultos, 

e pela falta de tempo, devido, sobretudo à sobrecarga escolar e de atividades extraescolares. A 

participação de crianças e adolescentes nas tarefas domésticas envolve um processo de 

aprendizagem vivenciado culturalmente no cotidiano, no qual eles aprendem a participar e 

aprendem a não participar das tarefas domésticas.  

Palavras chave: aprendizagem, participação, tarefas domésticas, crianças e adolescentes.  

                                                           
3Autores: Adriana de França Drummond; Ana Maria Rabelo Gomes; Marisa Cotta Mancini.  

Artigo 3: A ser submetido no periódico Canadian Journal of Occupational Therapy: 

http://www.caot.ca/default.asp? 
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Crianças e adolescentes diante das tarefas domésticas: aprendendo a participar e 

aprendendo a não participar 

Nas últimas décadas, tem havido uma tendência em diferentes campos de 

conhecimento, de dar voz às crianças, contribuindo para deslocar os estudos da infância do 

silêncio que marcou as pesquisas (Cohn, 2005; Corsaro, 2005; Sarmento, 2005). Essa 

perspectiva contribui para a compreensão do lugar sociocultural das crianças, desafiando-nos a 

entendê-la como sujeito e a ouvir delas o que têm a dizer sobre o mundo, o que vem trazendo 

grandes repercussões teóricas e metodológicas nas pesquisas (Alderson, 2005; Delgado & 

Miller, 2005; Gomes, 2008; Gouvea, 2008; Montandon, 2005). Nos estudos de intervenção 

clínica, a prática centrada na criança tem sido utilizada para fortalecer o deslocamento do 

tratamento, estruturado na figura do terapeuta, para ouvir o que ela tem a dizer sobre as 

dificuldades vivenciadas nas ocupações de seu cotidiano, para definir-se, posteriormente, as 

prioridades do tratamento (Stewart & Harvey, 1990; Sumsion, 2003). As investigações da 

participação das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas, a partir do ponto de vista deles 

próprios, vêm ampliando a compreensão desta temática para além da tradicional investigação 

na perspectiva dos pais (Ben-Arieh & Ofir, 2002; Graesch & Izquierdo, 2009; Klein, Gager, 

Sanchez, & Demaris, 2009). 

A participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas envolve um processo 

de aprendizagem vivenciado culturalmente no cotidiano (Dunn, 2004; Dunn, Orsmond & Cohn, 

2009a, 2009b; Bowes, 2001; Ochs & Isquierdo, 2009; Overing, 1999; Paradise & Haan, 2009). 

A percepção das crianças americanas sobre suas contribuições no trabalho doméstico e sobre 

as expectativas familiares foi investigada por Klein, Graesch & Izquierdo (2009). Esses autores 

salientaram que a forma inconsistente dos pais em atribuir e acompanhar os filhos na realização 

das tarefas domésticas contribui negativamente para a participação das crianças nessas tarefas, 

mesmo que muitas delas percebam a necessidade de ajudarem os pais. Bowes, Flanagan & 

Taylor (2001) investigaram como os adolescentes de diferentes países entendem a 
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aprendizagem da responsabilidade com as tarefas domésticas, buscando compreender se as 

diferenças de valores culturais refletem-se no ponto de vista juvenil. Dentre outros aspectos, foi 

observado que adolescentes americanos e australianos atribuem maior valor à participação nas 

tarefas domésticas para o desenvolvimento da responsabilidade individual e adolescentes da 

república checa, húngaros e suecos atribuem maior valor ao desenvolvimento da 

responsabilidade social. Tais evidências revelam que crianças e adolescentes de diferentes 

grupos socioculturais vivenciam, de formas distintas, o processo de aprendizagem para a 

participação nas tarefas domésticas. Assumindo a dimensão cultural que envolve a participação 

da criança e do adolescente nas tarefas domésticas e tomando como ponto de partida a 

perspectiva da própria criança e adolescente pergunta-se: 

1) Como as crianças e adolescentes brasileiros compreendem o processo de aprendizagem de 

participação nas tarefas domésticas?  

2) O que favorece, dificulta ou impede que as crianças e adolescentes brasileiros participem 

das tarefas domésticas?  

Método 

Essa pesquisa consiste em estudo de caso. Pela característica descritiva e narrativa 

desse desenho investigativo, possibilita-se a construção de conexões para compreender o 

processo de aprendizagem da criança e do adolescente nas tarefas domésticas (Yin, 2001). O 

Projeto e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Participantes 

Os participantes foram treze crianças e adolescentes, entre 6 e 14 anos, de sexo 

feminino e masculino, provenientes de famílias com diferentes níveis socioeconômicos, 

residentes em Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasil). As crianças e os adolescentes foram 

selecionados a partir de análises de resíduos calculados de modelos multivariados realizados 
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em um estudo preditivo sobre a participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas 

(Eixo investigativo 1). Os resíduos identificaram crianças e adolescentes que se conformavam 

exatamente com o modelo (resíduo zero; escore predito próximo ao escore observado) e 

crianças e adolescentes cuja participação real estava distante da estimada preconizada pelo 

modelo (resíduo maior que 2, com direção positiva ou negativa). Foram selecionados oito 

crianças e adolescentes que participam das tarefas domésticas cujos resíduos eram próximos de 

zero e maior que dois com direção negativa (participação inferior à predita), e cinco 

participantes com resíduos maior que dois, com direção positiva (participação superior à 

estimada). A fim de manter o anonimato dos participantes, os nomes das crianças e dos 

adolescentes são fictícios.  

Para definição de nível socioeconômico das famílias, foi utilizado o Critério de 

Classificação Econômica Brasil, proposto pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP, 2012), o qual referencia-se nos objetos que a família possui e no grau de escolaridade 

do chefe da família para identificar a classe econômica das famílias nos estratos A1, A2, B1, 

B2, C1, C2, D, E.  

Instrumentação e Procedimentos 

Os pais das crianças e dos adolescentes foram contactados em escolas públicas e 

particulares, entidades religiosas, organizações não governamentais, comunidades de bairro e 

por contatos pessoais dos pesquisadores. Os responsáveis pelas crianças e adolescentes foram 

esclarecidos quanto aos objetivos do estudo e, ao concordarem com a participação voluntária 

do/a filho/a, juntamente com a criança e o adolescente, assinaram os Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

As crianças e adolescentes foram entrevistados com roteiro semiestruturado, no 

próprio domicílio, de forma que estivessem inseridos no contexto em que a participação ocorre, 

facilitando a exposição de seus pontos de vista, podendo mostrar ou contextualizar a 
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participação, caso desejassem. O roteiro da entrevista abordou questões focalizadas em dois 

eixos estruturais: Compreensão das próprias crianças e adolescentes sobre o processo de 

aprendizagem de participação nas tarefas domésticas e fatores que potencializam, restringem 

ou impedem a participação nas tarefas domésticas. As entrevistas ocorreram em horário de 

maior conveniência para os participantes. Para facilitar a exposição das crianças, foram 

utilizadas 16 pequenas cartas ilustradas do jogo infanto-juvenil Lince, que retratam tarefas 

domésticas como, limpeza de vasilhas, arrumação de casa, preparo de refeições, cuidado com 

roupas, animais, plantas, organização de brinquedos e outras situações vivenciadas na 

realização de cuidado de si próprio e de cuidado familiar. Essas cartas foram acondicionadas 

em um saquinho e as crianças iam retirando-as de maneira livre durante a entrevista e 

conversando sobre elas. O manuseio das cartas resultou, espontaneamente, em diferentes 

formas de classificar o material. Algumas crianças classificaram as cartas pelo gosto com a 

realização, pela liberdade ou obrigatoriedade de realização e pela competência para realizá-las. 

Nas entrevistas com os adolescentes foi levado o mesmo material, sendo-lhes explicado que era 

um recurso utilizado nas entrevistas com as crianças menores. Os adolescentes as manusearam 

e discorreram sobre cada uma, sem, no entanto, classificá-las como ocorreu com as crianças 

menores. Foi dada oportunidade para que as crianças e os adolescentes falassem de outras 

tarefas que não estavam incluídas nas cartelas. Nos casos em que os pais, as crianças e os 

adolescentes concordaram, as entrevistas foram gravadas. Nos casos em que não foram 

autorizadas gravações, as entrevistas foram transcritas imediatamente após o término e as 

citações literais foram registradas durante as entrevistas. 

Análise dos dados 

Para compreender os sentidos das enunciações feitas pelos entrevistados, os 

depoimentos foram investigados a partir da análise de conteúdo (Bos & Tarnai; 1999; Elo & 

Kyngas, 2008; Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005; Mayring, 2000; 
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Minayo, 2010). A análise dos dados partiu de uma primeira caracterização dos participantes 

(crianças e adolescentes que apresentam participação superior, inferior e próxima à estimada 

pelos modelos preditivos de participação nas tarefas domésticas). Os dados acerca da 

compreensão das crianças e adolescentes sobre o processo de aprendizagem da participação nas 

tarefas domésticas e sobre os fatores que potencializam, restringem ou impedem a participação 

foram organizados em unidades temáticas. A partir daí, emergiram as categorias analíticas 

centrais do estudo.  

Resultados e discussão 

A participação nas tarefas domésticas não é um fenômeno natural que ocorre da mesma 

forma para todas as crianças e adolescentes, sendo permeada por diferentes processos de 

aprendizagem. Os resultados desse estudo são apresentados a partir de duas categorias analíticas 

centrais: crianças e adolescentes aprendendo a participar e aprendendo a não participar das 

tarefas domésticas. 

Crianças e adolescentes aprendendo a participar das tarefas domésticas 

Os motivos que desencadeiam uma maior participação das crianças e adolescentes nas 

tarefas domésticas são de caráter relacional. A participação de crianças e adolescentes de forma 

integrada com todos os membros da família motiva e promove o desempenho das tarefas 

domésticas: “fazer junto ajuda, como se fosse um trabalho em equipe” (Caio, 8 anos); “fazer 

junto com a família ajuda a fazer mais coisas em casa” (Julia, 10 anos). As relações 

estabelecidas no ambiente domiciliar que asseguram maior senso de pertencimento ao grupo 

familiar, com divisão das tarefas que envolve todos os membros da família, facilitam a 

participação das crianças e adolescentes. Um adolescente residente em lar com presença de 

empregada doméstica mensalista aponta que a forma de participação nas tarefas domésticas é 

uma extensão da forma como a família se relaciona no dia a dia: “acho que aqui em casa, a 

gente conversa sobre tudo, a gente se comunica melhor e consegue trabalhar melhor, o 
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trabalho é dividido entre nós” (Pedro, 15 anos). As crianças e adolescentes que apresentam 

participação mais restrita nas tarefas domésticas também ressaltam que diante dessa integração 

são motivados a participar e tornam-se mais satisfeitos.  

A motivação de ajudar a mãe é destacada por duas crianças e um adolescente de sexo 

masculino independentes nas tarefas domésticas: “Eu quero ajudar a minha mãe, ela chega 

muito cansada do serviço e aí já tá tudo pronto” (Caio, 8 anos); “acho que faço mais coisas 

porque gosto de ajudar minha mãe (João, 7 anos); “depois que o meu pai morreu eu tive que 

ajudar mais a minha mãe nesses negócios de casa, não gosto de fazer, mas faço” (Gabriel, 14 

anos). A imposição de contribuir para o grupo familiar, em decorrência das relações de gênero 

estabelecidas no cotidiano doméstico, promove a participação de uma adolescente: “Moro com 

meu pai e meu irmão, todo o serviço da casa fica por minha conta. Acho que o serviço deveria 

ser dividido, mas nem falo, não adianta, é melhor nem falar” (Tereza, 15 anos). O sexo 

feminino e o nível socioeconômico baixo da família dessa adolescente se apresentam como 

fatores que promovem a participação nas tarefas domésticas. O gênero é um dos organizadores 

simbólicos do tempo de meninos e meninas, construindo as diferenças no cuidado com a casa, 

no lazer e nos cuidados pessoais (Carvalho & Rocha, 2004). A participação dessa adolescente 

nas tarefas domésticas retrata a desigualdade, ainda presente, nas atribuições do trabalho 

doméstico concentradas nas mulheres (Oliveira, 2003; Sayer, 2005). No entanto, a valorização 

dos pais quanto à contribuição dos filhos nas tarefas domésticas minimiza as diferenças de sexo 

no envolvimento nessas tarefas (Riggio, Valenzuela & Weiser, 2010). As famílias com valores 

mais igualitários quanto ao gênero segmentam menos as tarefas entre meninos e meninas 

(Weisner, Garnier & Loucky, 1994): “na minha casa, todos fazem as tarefas domésticas, não 

tem isso de homem e de mulher” (Pedro, 15 anos).  

Há elos de ligação entre as crianças e adolescentes mais independentes nas tarefas 

domésticas: As oportunidades de acessar, de permanecer e de repetir as situações de 
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aprendizagem. Eles têm acesso permitido pelos pais ou são colocados como responsáveis por 

integrarem-se às rotinas domésticas. Essas crianças e adolescentes, de sexo feminino e 

masculino, de diferentes idades e níveis socioeconômicos, dizem da importância de observarem 

os pais e familiares realizarem as tarefas domésticas e de terem condições de experimentarem-

nas com as próprias mãos: “aprendi com meu tio, enquanto ele lavava vasilha eu limpava 

fogão, eu via ele fazendo e eu também fiquei sozinho e aí comecei a fazer” (Caio, 8anos); 

“como você vai saber que uma farofa é feita com ovo se você não vê!”(Breno, 12 anos); “via 

minha mãe fazendo sopa, eu pegava um banquinho e ficava mexendo, daí começou a paixão 

pela cozinha” (Leo, 8 anos); “a gente aprende errando, no começo eu lavava meio ruim, 

deixava comida no prato, copo sujo, depois fui melhorando” (Gabriel, 14 anos); “Como 

aprende? Aprendendo! Depende da pessoa em si, cada pessoa aprende por um por quê, 

depende de quem está aprendendo, mas depende de quem está ensinando e da coisa que está 

aprendendo” (Julia, 10 anos); “comecei a lavar vasilha com cinco anos, via as pessoas fazendo, 

e depois eu também fazia, já gastei um pote de sabão em pó de uma só vez!” (Flávia, 8 anos).  

A presença dos pais é relevante no processo de aprendizagem das tarefas domésticas, 

não só como possibilidade de observação pela criança e adolescente, mas também de 

acompanhamento ou monitoramento do que deve ser feito por ela: “a mãe em casa ajuda os 

filhos a fazerem mais essas tarefas, porque ela fica falando: sai daí, vem ajudar e aí acaba 

obrigando a gente a fazer” (João, 7 anos); “A minha mãe lembra o que tenho de fazer, às vezes 

ela ajuda mesmo, mas ela também faz eu não fazer as coisas encima da hora ou perder o troço” 

(Julia, 10 anos). A influência parental pode ser vivenciada como próprio modelo para os filhos, 

como também por criar oportunidades e encorajá-los no envolvimento nas tarefas domésticas 

(Antill, Goodnow, Russel & Cotton, 1996). A participação da criança e do adolescente no 

cuidado doméstico pode ser desencadeada por desejos de experimentação de objetos e tarefas, 

de integrarem-se ao grupo, por distração e brincadeira, pela necessidade de cooperação, de 
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cumprimento de exigências ou para satisfazer aos pais. A disposição dos cuidadores, as 

oportunidades de experiências, a complexidade da tarefa (que envolve aquisição de habilidades, 

objetivação, tomada de decisões, resolução de problemas) e a própria prontidão da criança para 

iniciar, prosseguir e repetir as experiências associam-se para construírem a independência 

(Dunn, 2004; Dunn et al., 2009b).  

A análise relacional da construção de habilidades desenvolvidas na trajetória de vida 

das pessoas em diferentes ambientes, envolve o aprendizado nos modos de se educar o olhar e 

de se aprender a fazer (Ingold, 2001; Ingold 2003 & Ingold, 2010). Nessa perspectiva, as 

habilidades não são inatas. O processo de aprendizagem é imerso nos contextos de interação 

com outras pessoas e coisas, portanto são desenvolvidas no ambiente, envolvendo sistemas de 

relações constituídos e reconstituídos a todo tempo por elas. Um aprendizado é construído no 

próprio ambiente, por redescobertas guiadas. As habilidades são desenvolvidas por meio de 

repetidas e frequentes performances de tarefas, envolvendo gestos e posturas específicas. A 

imitação e o tutoramento são oportunidades de aprendizagem e formas de revisitar o já vivido. 

Assim, entende-se que as diferenças entre o que as crianças fazem decorrem das diferenças em 

como têm sido treinadas, como experienciam os ambientes, como foram educadas a vivenciar, 

observar, imitar e compreender as práticas relacionadas à participação nas tarefas de casa. Os 

deslocamentos de não fazer a fazer, de não conseguir a ser capaz de, de retroceder são 

vivenciados pela criança nas diversas situações que experimentam em seu dia a dia. A partir 

daí, há uma repetição de ações sem o esforço inicial, mas com outros desafios vivenciados, 

revelando-se em novas formas de agir por redescobertas guiadas.  

As crianças não aprendem as tarefas domésticas por transmissão cultural, de geração 

a geração, mas por serem educadas a atentar para determinadas atitudes, gestos, 

comportamentos, práticas específicas, construindo possibilidades de engajamento diferentes; 

vivendo-as culturalmente. As experiências da criança na família impõem-lhe modos de 
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aprender a viver, cabendo-nos observar como suas experiências são continuamente formadas e 

reforçadas por interações processuais com o ambiente e com os objetos. Dessa forma, a criança 

vai aprendendo e construindo em seu cotidiano suas limitações, potencialidades, reafirmando-

as, negando-as, rompendo-as, adaptando-se a elas, enfim ousando em seus próprios limites para 

aprender: A criança aprende olhando, ouvindo, sentindo, fazendo, movimentando-se, educando 

sua atenção, aprende pelo seu próprio engajamento nas trajetórias da vida.  

A criança e o adolescente aprendendo a não participar das tarefas domésticas  

As crianças e os adolescentes aprendem também a participar menos ou a não participar 

das tarefas domésticas. Eles relacionam essa participação restrita ou nula com a falta de 

oportunidade para realizá-las, por serem executadas pelos adultos, e pela falta de tempo, 

decorrente das demandas escolares e das atividades extraescolares. Essas crianças e 

adolescentes apontam como principal atribuição de suas rotinas diárias, o desempenho das 

atividades escolares e extraescolares, sendo a participação nas tarefas domésticas secundária ou 

inexpressiva em seu cotidiano.  

A presença da empregada doméstica nas residências restringe a participação da criança 

e do adolescente nas tarefas domésticas. Essa presença reafirma que eles não necessitam de 

realizar várias tarefas de cuidado de si próprios e muito menos das tarefas de cuidado familiar: 

“gosto de aguar planta, mas tem caseiro, não preciso; a faxineira sempre varre a casa de 

manhã, então eu também não tenho oportunidade” (Leo, 8 anos); “depois das 17:00 horas, na 

hora que a empregada vai embora, eu faço mais coisas” (Ana, 8 anos); “tenho vontade de 

lavar vasilha, mas elas não deixam, porque eu posso me machucar”(José, 8 anos); “apesar da 

empregada facilitar, acaba atrapalhando a gente aprender, quando a mãe cozinha você vai lá 

ver, mas com a empregada não”(Breno, 12 anos); “aqui em casa já fica tudo muito 

arrumadinho com a empregada, não preciso ajudar” (Luiza, 13 anos). 
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Tem havido um decréscimo na participação das crianças e adolescentes nas tarefas 

domésticas em sociedades ocidentais e pós-industriais. As crianças foram deixando de 

responsabilizar-se pelo cuidado doméstico e foram assumindo um lugar social de destaque e de 

apreciação, no qual vem sendo crescente o investimento, sobretudo no universo escolar (Larson, 

& Verma, 1999). As crianças e adolescentes ressaltam a falta de tempo em suas rotinas, 

decorrente também da participação nas atividades extraescolares: “fico muito tempo fora de 

casa, vou para a escola de manhã, almoço e depois fico fora de 14:00 às 20:00 horas; às vezes 

vejo o que acontece na minha casa só no final de semana” (Breno, 12 anos); “o que me dificulta 

é o meu horário que é bem apertado. Segunda e quarta, saio de casa às 7:10 da manhã para a 

escola, almoço na minha avó, vou para o inglês, ballet e chego em casa às 17:30. Entre esses 

tempos faço meu para casa. Eu me distraio entre as coisas que tenho que fazer” (Júlia, 10 

anos); “eu gosto de varrer, só que eu não varro. Muito porque eu não tenho tempo e tem gente 

que já lava” (Leo, 8 anos); “Acho que se a escola fosse menos puxada eu ajudaria mais nessas 

coisas, alguns adolescentes que fazem mais coisas em casa é porque tem mais tempo, não 

precisam estudar tanto durante a semana e no final de semana e podem não ter quem ajude” 

(Sara, 13 anos). As prioridades dos pais, o investimento de tempo e financeiro para a 

participação das crianças e dos adolescentes na vida escolar, nas atividades extraescolares, de 

lazer, de trabalho e a forma como a própria criança e adolescente integram-se nelas compõem 

o cenário de aprendizagem da não participação nas tarefas domésticas.  

Para as crianças e adolescentes que desempenham maior número de tarefas 

domésticas, o uso do computador, televisão e outros equipamentos eletrônicos não influi na 

participação em casa, por terem tempo garantido para executá-las. Para a criança e o adolescente 

que desempenham menor número de tarefas, o tempo gasto com esses equipamentos assume 

outra proporção: “a TV e o computador influi. Essas coisas te prendem ali. Você está assistindo 

uma coisa e não para nunca e aí você não quer levantar de onde está” (Marina, 13 anos); “é 
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claro que eu podia ajudar, mas já faço o dia inteiro o que eu não gosto, que é estudar, então 

tenho que ter tempo para fazer o que eu gosto, mexer no meu celular” (Sara, 13 anos). Essas 

crianças e adolescentes perdem a noção do tempo diante desses equipamentos.  

Há uma contraposição entre a participação de crianças e adolescentes no meio e no 

final de semana. A presença da família realizando em conjunto as tarefas domésticas, a ausência 

da empregada doméstica e a menor demanda das atividades escolares e das atividades 

extraescolares promovem a participação das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas nos 

finais de semana. Observa-se que há relação entre a participação da criança e do adolescente 

nas tarefas domésticas com o tempo deles próprios e dos cuidadores. O tempo é um elemento 

balizador da participação no cotidiano, pois o orquestramento das diferentes atividades a serem 

realizadas envolvem organização temporal de crianças, adolescentes e cuidadores. O que é 

prioritário na rotina da criança e do adolescente? O que pode ser postergado nessa rotina? 

Assim, o tempo vivenciado pelas crianças e adolescentes tomam proporções distintas em cada 

família, comprometendo de diferentes maneiras a participação nas tarefas domésticas.  

Os resultados desse estudo revelam que as crianças e adolescentes aprendem a 

participar e a não participar das tarefas domésticas. Os modos de viver vão sendo incorporados 

em nosso cotidiano e a vida vai sendo construída, processualmente, por diferentes trajetórias de 

participação. Há um modus operandi próprio que caracteriza o processo de aprendizagem da 

criança e do adolescente no ambiente doméstico e com os objetos que lhe integram, 

distintamente do que ocorre, por exemplo, em ambientes profissionalizados com ênfase nos 

recursos discursivos. A articulação entre cotidiano e aprendizagem contribui para a análise de 

como as crianças e adolescentes vão construindo ou não sua participação nas tarefas domésticas. 

As relações de aprendizagem na vida cotidiana são permeadas pela participação nas práticas 

sociais e nesse processo os sujeitos modificam-se. Assim, a noção de vida cotidiana e de  

Aprendizagem devem ser tomadas no processo de participação nas práticas em curso (Lave,  
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1999; Lave & Parker, 2008).  

O conceito de participação periférica legítima como um processo central da 

aprendizagem situada em uma comunidade de prática, contribui para compreendermos os 

deslocamentos das pessoas para posições de ascensão, como também de retrocessos e 

estagnação, legitimando-se diferentes formas de pertencimento dos integrantes de um grupo 

(Lave & Wenger, 1991). A partir desse conceito, avalio que no processo de participação da 

criança e do adolescente em casa, eles possam vivenciar consentimento, interdição ou mesmo 

descaso em seu ingresso no engajamento em tarefas domésticas. Inícios são marcados por 

incentivo, suspensão, limitação, negligência ou grandes expectativas de sucesso de se chegar à 

posição do veterano (como por exemplo, um irmão/irmã mais velho ou os próprios pais). Cada 

uma dessas vivências marca, de maneira distinta, a participação da criança e do adolescente nas 

tarefas de casa. Pode-se assim, observar experiências favoráveis no ambiente domiciliar que 

levam à participação nas tarefas de casa, como por exemplo, a integração de crianças e 

adolescentes com todos os membros da família no momento da realização delas. Como também 

pode-se vivenciar uma dificuldade de penetrar nas práticas existentes, por maior demanda de 

tempo para sua execução, por desconhecimento de suas dificuldades e potencialidades na 

realização das tarefas que nunca ou pouco vivenciou, pelas aspirações e expectativas dos pais 

com a participação dos filhos na escola e nas atividades extraescolares, pela presença da 

empregada doméstica, pelo tempo gasto com as atividades escolares e extraescolares, pelo 

medo das crianças se machucarem com objetos e equipamentos, pelo gasto excessivo de 

material nos momentos iniciais de aprendizagem. Assim, entende-se que uma família que 

possibilite e reforce deslocamentos construtivos da criança, permitirá a ela vivenciar a condição 

de um veterano capaz de traçar sua trajetória de participação nas tarefas domésticas. Em 

contrapartida, se a criança não tiver possibilidade de mobilidade na participação nas tarefas 
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domésticas, podem ser cerceados seus modos primários de aspiração e projeção no ambiente 

domiciliar.  

As crianças não simplesmente têm e terão de se engajar ao longo da vida em ocupações 

pré-definidas, mas também atuam, de diferentes maneiras, em seus percursos. A aprendizagem 

da criança acerca das tarefas de casa não é somente imposta a ela, mas também sofre suas 

interferências e é negociada nas relações estabelecidas entre as pessoas, os objetos e o ambiente. 

Dessa forma, supera-se a percepção de criança exclusivamente como integrante de um estágio 

do desenvolvimento a tornar-se apta a alcançar a fase seguinte.  

Conclusão 

A participação de crianças e adolescentes nas tarefas domésticas envolve a relação de 

pessoas, objetos e ambiente em um processo de aprendizagem vivenciado no cotidiano, na qual 

aprende-se a participar e aprende-se a não participar das tarefas domésticas. É nessa relação 

que são potencializados, mantidos e inibidos os diferentes fatores que se entrelaçam na vida 

cotidiana da criança e do adolescente, construindo, processualmente, diferentes trajetórias de 

participação no cuidado doméstico.  

Há rotinas domésticas familiares que criam possiblidades para que a criança e o 

adolescente possam acessar e desempenhar as tarefas domésticas. A participação de crianças e 

adolescentes nas tarefas domésticas é potencializada pela realização, em conjunto, com todos 

os membros da família. O nível sócioeconômico da família e o sexo da criança e do adolescente 

não se estabelecem no cotidiano de forma linear, assim um adolescente, de sexo masculino, de 

nível socioeconômico alto foi destacado em sua maior participação, bem como uma criança de 

sexo masculino, de sete anos. A participação das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas 

pode ser dificultada tanto pela não permissão ao acesso quanto pela falta de permanência e de 

oportunidades de repetição de situações de aprendizagem para o desenvolvimento de 

habilidades para desempenhá-las. As crianças e os adolescentes ressaltam a falta de 
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oportunidade para participarem das tarefas domésticas pelo fato de que há adultos que fazem 

por eles. A presença da empregada doméstica mensalista e o investimento necessário para 

atender às demandas do ambiente escolar e das atividades extraescolares dificultam a 

participação da criança e do adolescente nas tarefas domésticas. Assim, vai havendo também 

uma aprendizagem em direção oposta: Eles vão aprendendo, no cotidiano, que alguém faz por 

eles, que a postergação dessas tarefas é mais aceita pelos pais do que as tarefas escolares e 

extraescolares e aprendem a não participar das tarefas domésticas. 

Esse estudo desafiou-me a não reduzir as análises aos dualismos: Classe 

socioeconômica baixa e alta, meninos e meninas, tempo gasto no estudo e nas atividades 

extraescolares versus tempo gasto nas tarefas domésticas, expandindo meu olhar para capturar 

os múltiplos processos de aprendizagem de participação de crianças e adolescentes nas tarefas 

domésticas. 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os três eixos investigativos desse estudo contribuíram para formar, como 

num mosaico, um panorama da participação das crianças e dos adolescentes nas 

tarefas domésticas.  

A participação das crianças e adolescentes nas tarefas domésticas é 

ancorada em uma premissa central: o caráter relacional do processo de aprendizagem 

que a envolve. As crianças e os adolescentes aprendem a participar e aprendem a 

não participar das tarefas domésticas. É na relação da criança e do adolescente com 

os cuidadores, no seu ambiente doméstico, que são potencializados o efeito do 

avanço da idade, da presença da empregada doméstica mensalista, da mãe que não 

trabalha fora e do sexo da criança e do adolescente sobre a participação nas tarefas 

domésticas. O gênero é um organizador do trabalho doméstico, na medida em que 

são as mães, as empregadas domésticas, as avós as principais atoras que realizam 

as tarefas, orientam as crianças, estabelecem e cumprem a rotina doméstica. O nível 

socioeconômico não interfere na participação das crianças e dos adolescentes nas 

tarefas domésticas de forma direta. No entanto, o efeito dele se dá indiretamente pela 

presença da empregada doméstica mensalista nas residências, levando à diminuição 

no número de tarefas desempenhadas, na maior assistência disponibilizada pelos 

cuidadores e na maior dependência da criança e do adolescente nas tarefas de 

cuidado familiar. Deve-se ainda salientar que, de uma forma geral, a frequência de 

tarefas desempenhadas pelas crianças e adolescentes é baixa, principalmente nas 

tarefas de cuidado familiar. 

Os pais atribuem muita importância à participação das crianças e 

adolescentes nas tarefas domésticas, mas não estão satisfeitos na mesma medida. 

Atribuir importância à participação para uma autonomia na vida adulta e não ao futuro 

próximo pode tornar obscuro o momento de colocá-la em ação e assim, a satisfação, 

que tem uma temporalidade marcada no presente, pode ficar comprometida com a 

falta de resultados. Há inconsistência dos cuidadores entre a idealização da 

autonomia e a sua operacionalização que implica em possibilidade de acesso, de 

experimentação e de permanência das situações de aprendizagem. Como as crianças 

e adolescentes dizem, aprende-se vendo, fazendo, experimentando. 
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A apropriação da perspectiva das crianças e dos adolescentes sobre a 

participação nas tarefas domésticas possibilitou a compreensão dos sentidos que os 

atores principais atribuem à essa participação. A participação em conjunto, com todos 

os membros da família foi destacada pelas crianças e pelos adolescentes como um 

elemento motivador para promover a participação nas tarefas domésticas. De outra 

forma, as crianças e os adolescentes entendem que a falta de oportunidade de 

experimentarem a participação, seja pela presença da empregada doméstica e de 

outros adultos, seja pela falta de tempo decorrente das altas demandas escolares e 

das atividades extraescolares, restringe-a. A participação da criança e do adolescente 

nas tarefas domésticas não é um fenômeno isolado de outros ambientes e práticas 

em que eles se integram. Relaciona-se, portanto, com as expectativas e demandas 

de participação nas atividades escolares e extraescolares e nas diferentes formas de 

entretenimento.  

A polaridade entre o valor dado ao estudo e às tarefas domésticas por parte 

dos cuidadores, fragiliza a participação da criança e do adolescente nas tarefas 

domésticas. A inconsistência dos pais na efetivação da participação, a presença de 

alguém que faça por eles e a falta de tempo para realizá-las, em decorrência das 

demandas escolares e de atividades extraescolares, leva-os a aprenderem a não 

participar.  

Um novo eixo investigativo pode compor esse mosaico: como os avós, pais 

e filhos vivenciaram ou vivenciam a participação nas tarefas domésticas? Termino 

minha tese inspirada na proposição de Peirano (1995): os “ruídos” presentes nas 

monografias instigam-nos a pesquisar na perspectiva do inacabado: a indagação 

científica que não se esgota, a necessidade de releituras da própria produção e a 

percepção do trabalho do outro também na perspectiva de novos enunciados.  
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – COEP 

 

 

  



108 
 

 

ANEXO B – Children Helping Out: Responsibilities, Expectations and 

Supports – CHORES – 
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ANEXO C: Critério de Classificação Econômica Brasil - 2012  
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APÊNDICE A: Questionário de Informações Demográficas- Crianças com 
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APÊNDICE B – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PAIS OU RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS) 

Prezadas mães ou responsáveis, 

Obrigada pelo interesse e disponibilidade em participar deste estudo. O nosso objetivo é analisar se 
sua criança realiza as atividades domésticas e quanto de ajuda é necessário para que ela realize essas 
atividades. Este estudo será desenvolvido pelo Programa de Pós Graduação em Ciência da 
Reabilitação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Para realizar essa pesquisa, nós precisamos que você dê o seu consentimento, permitindo que seu 
(ua) filho (a) participe do estudo. Após a obtenção do seu consentimento, você deverá responder ao 
questionário “Crianças Ajudando: Responsabilidades, Expectativas e Apoio”, que é composto por itens 
relacionados às tarefas domésticas. O pesquisador lerá com você a folha de rosto do questionário, 
onde se encontram as instruções para que você o responda. Posteriormente, você responderá a outro 
questionário para identificarmos o nível sócio-econômico da família, um item importante para nossa 
pesquisa. A realização desta pesquisa não oferece riscos para sua criança nem para você. Para 
garantir o sigilo das suas respostas utilizaremos um número para fazer a sua identificação e a da sua 
criança, ao invés dos seus nomes. O tempo estimado para a aplicação dos questionários é de 20 
minutos. A entrevista será realizada no local que for mais adequado para você. 

Caso você se sinta intimidado e se recuse a responder ao questionário, a entrevista será interrompida 
em qualquer momento sem nenhum constrangimento ou ônus para você ou para seu (ua) filho (a). 
Ressaltamos que sua participação e do seu (ua) filho (a) nesta pesquisa é inteiramente voluntária e 
vocês não receberão nenhum pagamento ou compensação financeira para participar. Além disso, 
vocês não terão nenhum tipo de despesa com este estudo.  

Após o término da avaliação você poderá discutir com os pesquisadores os resultados obtidos por seu 
(ua) filho (a) nos questionários. Além disso, sua participação e de sua criança neste estudo nos ajudará 
a compreender melhor o desempenho e a necessidade de auxílio das crianças na realização das 
tarefas domésticas. Essas informações ajudarão os profissionais da saúde a melhorarem os 
tratamentos fornecidos para as crianças com incapacidades. Caso você concorde que a sua criança 
possa participar do estudo, por favor, assine no espaço indicado abaixo. Agradecemos a sua 
colaboração. Atenciosamente, 

_________________________________________ 
Adriana de França Drummond 

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação da UFMG 
________________________________________ 

Profa  Dra Marisa Cotta Mancini,  Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG 

 
Consentimento 
Eu, ______________________________________________, responsável por 
________________________________________ declaro que li e entendi todas as informações sobre 
o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados claramente. Tive tempo suficiente para pensar 
e escolher participar do estudo e tive oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando 
este termo voluntariamente e tenho direito de, agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida em relação 
ao projeto. 

_____________________________________________________         
Assinatura da mãe ou responsável 

 
Belo Horizonte, ____ de _______________ de 20___. 

Pesquisadores Responsáveis: 

Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini – orientadora, Professora Titular do Departamento de Terapia Ocupacional da 
UFMG (tel: 3409-4790) 
Adriana de França Drummond – Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação (cel: 
9301-0539)  
Comissão de Ética em Pesquisa da UFMG: Telefax. (31) 3409-4592. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos 
6627, Unidade Administrativa II, 2o andar – sala 2005, CEP: 31270-901, BH – MG. e-mail:coep@prpq.ufmg.br 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Pais de Crianças de 6 anos) 

 

 
Prezados pais ou responsáveis,  
obrigada pelo interesse e disponibilidade em participar deste estudo. O nosso objetivo é analisar como 
a sua criança compreende a própria participação nas tarefas domésticas. Este estudo será 
desenvolvido pelo Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação da Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Para realizar essa pesquisa, nós precisamos que você dê o seu consentimento, permitindo que seu 
(ua) filho (a) participe do estudo. Após a obtenção do seu consentimento, a criança deverá participar 
de uma entrevista aberta no seu domicílio. As entrevistas serão gravadas. O tempo estimado para a 
realização da entrevista não será definido por nós, mas pelas próprias condições da criança. Dessa 
forma, pode ser necessário que continuemos a entrevista em outro dia, se for mais conveniente para 
ela. Caso seu (ua) filho (a) se sinta intimidado/a e se recuse a responder alguma pergunta, ou prefira 
responder com a mãe, pai ou responsável junto a ele/ela será respeitada a vontade dele/dela, sem 
nenhum constrangimento ou ônus para você ou para seu (ua) filho (a). Para garantir o sigilo das suas 
respostas utilizaremos um número para fazer a identificação da sua criança, ao invés do seu nome. 
Ressaltamos que a participação do seu (ua) filho (a) nesta pesquisa é inteiramente voluntária e vocês 
não receberão nenhum pagamento ou compensação financeira para participar. Além disso, vocês não 
terão nenhum tipo de despesa com este estudo.  
  A participação de sua criança neste estudo nos ajudará a compreender melhor o desempenho e a 
necessidade de auxílio das crianças na realização das tarefas domésticas. Essas informações ajudarão 
os profissionais da saúde a melhorarem os tratamentos fornecidos para as crianças com incapacidades 
futuramente. É importante ressaltar que você é livre para consentir na participação ou no abandono do 
estudo a qualquer momento. Você poderá obter qualquer informação deste estudo com os 
pesquisadores e com o Comitê de Ética em pesquisa da UFMG, caso se refira às questões éticas. Os 
telefones estão listados abaixo. 
 Estaremos a sua disposição para responder perguntas ou prestar esclarecimentos sobre o andamento 
do trabalho. Caso você concorde que a sua criança possa participar do estudo, por favor, assine no 
espaço indicado abaixo. Agradecemos a sua colaboração, atenciosamente, 
_________________________________________ 
Adriana de França Drummond (Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da 
Reabilitação da UFMG) 
_________________________________________ 
Profa Marisa Cotta Mancini, ScD, Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG 
Consentimento 
Eu, ______________________________________________, responsável por 
________________________________________ declaro que li e entendi todas as informações sobre 
o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados claramente. Tive tempo suficiente para pensar 
e escolher participar do estudo e tive oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando 
este termo voluntariamente e tenho direito de, agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida em relação 
ao projeto. 
_____________________________________________________ 
Assinatura da mãe, pai ou responsável 
Belo Horizonte, ____ de _______________ de 20___. 
 
 
Pesquisadores Responsáveis: 
Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini – orientadora, Professora Associada do Departamento de Terapia 
Ocupacional da UFMG (tel: 3409-4790). Adriana de França Drummond – Doutoranda do Programa de 
Pós Graduação em Ciência da Reabilitação (cel: 9301-0539). Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG: 
Telefax. (31) 3409-4592. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa II, 2o 
andar – sala 2005, CEP: 31270-901, BH – MG. e-mail:coep@prpq.ufmg.br 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Pais e Crianças de 7 a 12 anos) 

 
 

 Prezados pais/ responsáveis e crianças, 
obrigada pelo interesse e disponibilidade em participar deste estudo. O nosso objetivo é analisar como 
a sua criança compreende a própria participação nas tarefas domésticas. Este estudo será 
desenvolvido pelo Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação da Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
  Para realizar essa pesquisa, nós precisamos que você dê o seu consentimento, permitindo que seu 
(ua) filho (a) participe do estudo. Após a obtenção do seu consentimento, a criança deverá participar 
de uma entrevista aberta no seu domicílio. As entrevistas serão gravadas. O tempo estimado para a 
realização da entrevista não será definido por nós, mas pelas próprias condições da criança. Dessa 
forma, pode ser necessário que continuemos a entrevista em outro dia, se for mais conveniente para 
ela. Caso seu (ua) filho (a) se sinta intimidado/a e se recuse a responder alguma pergunta, ou prefira 
responder com a mãe, pai ou responsável junto a ele/ela será respeitada a vontade dele/dela, sem 
nenhum constrangimento ou ônus para você ou para seu (ua) filho (a). Para garantir o sigilo das 
respostas da criança, utilizaremos um número para fazer a sua identificação, ao invés do nome. 
Ressaltamos que a participação do seu (ua) filho (a) nesta pesquisa é inteiramente voluntária e vocês 
não receberão nenhum pagamento ou compensação financeira para participar. Além disso, vocês não 
terão nenhum tipo de despesa com este estudo. A participação de sua criança neste estudo nos ajudará 
a compreender melhor o desempenho e a necessidade de auxílio das crianças na realização das 
tarefas domésticas. Essas informações ajudarão os profissionais da saúde a melhorarem os 
tratamentos fornecidos para as crianças com incapacidades futuramente. É importante ressaltar ainda, 
que você é livre para consentir na participação ou no abandono do estudo a qualquer momento. Você 
poderá obter qualquer informação deste estudo com os pesquisadores e com o Comitê de Ética em 
pesquisa da UFMG, caso se refira às questões éticas. Os telefones estão listados abaixo. Estaremos 
a sua disposição para responder perguntas ou prestar esclarecimentos sobre o andamento do trabalho. 
Caso você concorde que a sua criança possa participar do estudo, por favor, assine no espaço indicado 
abaixo. Agradecemos a sua colaboração, atenciosamente, 
_________________________________________ 
Adriana de França Drummond (Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da 
Reabilitação da UFMG) 
_________________________________________ 
Profa Marisa Cotta Mancini, ScD, Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG 
Consentimento 
Eu,______________________________________________, responsável por 
________________________________________ declaro que li e entendi todas as informações sobre 
o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados claramente. Tive tempo suficiente para pensar 
e escolher participar do estudo e tive oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando 
este termo voluntariamente e tenho direito de, agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida em relação 
ao projeto. 
____________________________________________________ 
Assinatura da mãe, pai ou responsável 
_____________________________________________________ 
Assinatura da criança (com 7 anos ou mais) 
Belo Horizonte, ____ de _______________ de 20___. 
Pesquisadores Responsáveis: Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini – orientadora, Professora Associada 
do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG (tel: 3409-4790). Adriana de França Drummond – 
Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação (cel: 9301-0539). Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFMG: Telefax. (31) 3409-4592. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos 6627, 
Unidade Administrativa II, 2o andar – sala 2005, CEP: 31270-901, BH – MG. e-mail:coep@prpq.ufmg.br 
 
  



123 
 

 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 
(Adolescentes de 13 a 14 anos) 

 
 

Prezado/a participante, 
obrigada pelo interesse e disponibilidade em participar deste estudo. O nosso objetivo é analisar como 
você compreende a própria participação nas tarefas domésticas. Este estudo será desenvolvido pelo 
Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação da Escola de Educação Física, Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Para realizar essa pesquisa, nós precisamos que você dê o seu consentimento para participar do 
estudo. Após a obtenção do seu consentimento, você deverá participar de uma entrevista aberta no 
seu domicílio. As entrevistas serão gravadas. O tempo estimado para a realização da entrevista não 
será definido por nós, mas por você. Dessa forma, pode ser necessário que continuemos a entrevista 
em outro dia, se lhe for mais conveniente. Caso você se sinta intimidado/a e se recuse a responder 
alguma pergunta, ou prefira responder na presença de sua mãe, pai ou responsável será respeitada a 
sua vontade, sem nenhum constrangimento ou ônus para você ou para seus pais ou responsável. Para 
garantir o sigilo das suas respostas utilizaremos um número para fazer a sua identificação ao invés do 
seu nome. Ressaltamos que sua participação nesta pesquisa é inteiramente voluntária e vocês não 
receberão nenhum pagamento ou compensação financeira para participar. Além disso, vocês não terão 
nenhum tipo de despesa com este estudo.  
Sua participação neste estudo nos ajudará a compreender melhor o desempenho e a necessidade de 
auxílio das crianças e adolescentes na realização das tarefas domésticas. Essas informações ajudarão 
os profissionais da saúde a melhorarem os tratamentos fornecidos para as crianças e adolescentes 
com incapacidades futuramente. É importante ressaltar ainda, que você é livre para consentir na 
participação ou no abandono do estudo a qualquer momento. Você poderá obter qualquer informação 
deste estudo com os pesquisadores e com o Comitê de Ética em pesquisa da UFMG, caso se refira às 
questões éticas. Os telefones estão listados abaixo. Estaremos a sua disposição para responder 
perguntas ou prestar esclarecimentos sobre o andamento do trabalho. Caso você concorde em 
participar do estudo, por favor, assine no espaço indicado abaixo. Agradecemos a sua colaboração. 
Atenciosamente, 
_____________________________________________________________ 
Adriana de França Drummond (Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da 
Reabilitação da UFMG) 
_________________________________________ 
Profa Marisa Cotta Mancini, ScD, Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG 
Consentimento 
Eu, ______________________________________________declaro que li e entendi todas as 
informações sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados claramente. Tive tempo 
suficiente para pensar e escolher participar do estudo e tive oportunidade de tirar todas as minhas 
dúvidas. Estou assinando este termo voluntariamente e tenho direito de, agora ou mais tarde, discutir 
qualquer dúvida em relação ao projeto. 
_____________________________________________________ 
Assinatura do/da adolescente (13 anos ou mais) 
Belo Horizonte, ____ de _______________ de 20___. 
Pesquisadores Responsáveis: 
Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini – orientadora, Professora Associada do Departamento de Terapia 
Ocupacional da UFMG (tel: 3409-4790). Adriana de França Drummond – Doutoranda do Programa de 
Pós Graduação em Ciência da Reabilitação (cel: 9301-0539). Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG: 
Telefax. (31) 3409-4592. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa II, 2o 
andar – sala 2005, CEP: 31270-901, BH – MG. e-mail:coep@prpq.ufmg.br 
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Termo de Consentimento livre e Esclarecido 
(Pais de Adolescentes de 13 a 14 anos) 

 
 

Prezados pais ou responsáveis, 
obrigada pelo interesse e disponibilidade em participar deste estudo. O nosso objetivo é analisar como 
seu (ua) filho (a) compreende a própria participação nas tarefas domésticas. Este estudo será 
desenvolvido pelo Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação da Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para 
realizar essa pesquisa, nós precisamos que você dê o seu consentimento, permitindo que seu (ua) filho 
(a) participe do estudo. Após a obtenção do seu consentimento, o adolescente deverá participar de 
uma entrevista aberta no seu domicílio. As entrevistas serão gravadas. O tempo estimado para a 
realização da entrevista não será definido por nós, mas pelas próprias condições do/da adolescente. 
Dessa forma, pode ser necessário que continuemos a entrevista em outro dia, se for mais conveniente 
para ele/ela. Caso seu (ua) filho (a) se sinta intimidado/a e se recuse a responder alguma pergunta, ou 
prefira responder com a mãe, pai ou responsável junto a ele/ela, será respeitada a vontade dele/dela, 
sem nenhum constrangimento ou ônus para você ou para seu (ua) filho (a). Para garantir o sigilo das 
respostas da criança, utilizaremos um número para fazer a sua identificação, ao invés do nome. 
Ressaltamos que a participação do seu (ua) filho (a) nesta pesquisa é inteiramente voluntária e vocês 
não receberão nenhum pagamento ou compensação financeira para participar. Além disso, vocês não 
terão nenhum tipo de despesa com este estudo. A participação dele/dela neste estudo nos ajudará a 
compreender melhor o desempenho e a necessidade de auxílio das crianças e adolescentes na 
realização das tarefas domésticas. Essas informações ajudarão os profissionais da saúde a 
melhorarem os tratamentos fornecidos para as crianças e adolescentes com incapacidades 
futuramente. É importante ressaltar que você é livre para consentir na participação ou no abandono do 
estudo a qualquer momento. Você poderá obter qualquer informação deste estudo com os 
pesquisadores e com o Comitê de Ética em pesquisa da UFMG, caso se refira às questões éticas. Os 
telefones estão listados abaixo. Estaremos a sua disposição para responder perguntas ou prestar 
esclarecimentos sobre o andamento do trabalho. Caso você concorde que a sua criança possa 
participar do estudo, por favor, assine no espaço indicado abaixo. Agradecemos a sua colaboração, 
atenciosamente, 
_________________________________________ 
Adriana de França Drummond (Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da 
Reabilitação da UFMG) 
_________________________________________ 
Profa Marisa Cotta Mancini, ScD, Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG 
Consentimento 
Eu, ______________________________________________, responsável por 
________________________________________ declaro que li e entendi todas as informações sobre 
o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados claramente. Tive tempo suficiente para pensar 
e escolher participar do estudo e tive oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando 
este termo voluntariamente e tenho direito de, agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida em relação 
ao projeto. 
_____________________________________________________ 
Assinatura da mãe, pai ou responsável 
Belo Horizonte, ____ de _______________ de 20___. 
Pesquisadores Responsáveis: Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini – orientadora, Professora Associada 
do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG (tel: 3409-4790). Adriana de França Drummond– 
Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da Reabilitação (cel: 93010539). Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFMG: Telefax. (31) 3409-4592. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos 6627, 
Unidade Administrativa II, 2o andar – sala 2005, CEP: 31270-901, BH – MG. e-mail:coep@prpq.ufmg.br 

  



125 
 

 

APÊNDICE C 

 EIXOS NORTEADORES DA ENTREVISTA COM AS CRIANÇAS E OS 

ADOLESCENTES 

 O que a criança/adolescente faz em casa (tarefas de cuidado próprio e cuidado familiar) 

 Por quê a criança/adolescente realiza ou não as tarefas domésticas 

 Importância atribuída pela criança/adolescente à participação nas tarefas domésticas 

 Motivação para participação nas tarefas domésticas 

 Distribuição das tarefas em casa: a quem compete as decisões, se e como são feitas as 

divisões entre a família. Acompanhamento das decisões. 

 Idade de início da participação nas tarefas domésticas 

 Tarefas de meninos? Tarefas de meninas? 

 Como aprendeu a realizar as tarefas domésticas 

 Dificuldades e limites para participação nas tarefas domésticas 

 Fatores que contribuem para a participação nas tarefas domésticas 

 A criança/adolescente dosando o que faz: deveria fazer mais, menos, não participar? 

 Expectativas da família quanto à sua participação nas tarefas domésticas 

  Participação da criança/adolescente em outros contextos (escolares, extraescolares, 

lazer, igreja, obrigações sociais) e relação com o tempo para realização das tarefas 

domésticas 

 Recompensa para a participação e punições para a não realização 

 

 


