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Resumo

A família tem importante função para manutenção da ordem social e para a construção de papéis
sociais desempenhados pelos seus membros. Este trabalho investigou a influência da família na
construção dos papéis infantís, através de práticas educativas como a brincadeira, os brinquedos,
crenças e valores. A amostra, escolhida por conveniência, foi composta por 28 moradores de um
Conjunto Habitacional Popular, sendo 17 do sexo feminino e 11 do masculino. Foi aplicado um
instrumento que caracterizou sociodemograficamente a amostra e investigou papéis sociais infantis.
Dos resultados, surgiram 4 categorias, que são: Divisão Sexual do Brinquedo, Práticas Parentais na
Educação, Equidade na Educação Infantil e Educação Sexual dos Filhos. Os resultados apontam que
os papéis sociais de gênero construídos a partir da sociedade patriarcal e capitalista ainda existem
nos moradores.

Palavras-chave: Papéis Sociais de Gênero. Família. Brincadeiras.

INFLUENCE OF THE FAMILY IN THE BUILD OF CHILDREN’S ROLES: EDUCATION AND PLAY

Abstract

The family has a importante function to the maintenance of social order and to the build of social roles
played by its members. This article investigated the influence of the family in the build of children’s
roles, by educational practices like play, toys, beliefs and values. The sample, chosen for convenience,
consisted of 28 residents of a Popular Housing Complex, of which 17 female and 11 male. Was
applied na instrument that socially and demographically characterized the sample and investigated
children’s social roles. Of the results came 4 categories, which are: Sexual Division of the Toy,
Parental Practices in Education, Equity in Early Childhood Education and Sex Education of Children
The results indicate that the gendered social roles built from the patriarchal and capitalist society still
exist in the residents.

Keywords: Gender Social Roles. Family. Play.

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EM LA CONSTRUCCÍON DE LOS PAPELES INFANTIS:
EDUCACIÓN Y JUGUETES

Resumen

La familia tiene una función importante para el mantenimiento del orden social y para la construcción
de los roles sociales que desempeñan sus miembros. Este estudio investigó la influencia de la familia
en la construcción de los roles de los niños, a través de prácticas educativas como los juegos, los
juguetes, creencias y valores. La muestra, seleccionada por conveniencia, fue compuesta por 28
residentes de un vivienda popular, siendo 17 hembras y 11 machos. Se aplicó un instrumento que ha
caracterizado la muestra socio demográficamente e investigó funciones sociales infantiles. Los
resultados, hubo 4 categorías que son: División Sexual del Juguete, Prácticas de los padres en la
Educación, Equidad en la Educación Infantil y Educación Sexual de los Hijos. Los resultados apuntan
que los roles sociales de género construidos desde la sociedad patriarcal y capitalista aún hay en los
residentes.

Palabras clave: Roles Sociales de Género. Familia. Juguetes.
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INTRODUÇÃO

Como inúmeros autores, Louro (2008, p. 8) acredita que o gênero não está diretamente relacionado
ao sexo, mas que este, juntamente com a sexualidade, são frutos de construções históricas, ao
afirmar: “Não é o momento do nascimento e da nomeação de um corpo como macho ou como fêmea
que faz deste um sujeito masculino ou feminino. A construção do gênero e da sexualidade dá-se ao
longo de toda a vida, continuamente, infindavelmente”. Essa é a conclusão chave em torno das
questões de gênero, pautadas pelos movimentos feministas desde meados do século XX até hoje. É
notório o esforço empreendido para mostrar que a opressão de gênero, de classe social e etnia
perpassam as mais variadas sociedades e sustentam práticas discriminatórias. Revelam ademais que
a experiência masculina foi privilegiada ao longo do tempo, enquanto a feminina foi excluída e
desvalorizada, culminando na dominação do corpo da mulher. As lideranças do movimento
reconhecem que homens e mulheres têm diferentes realidades e por isso, lutam por equidade
(NARVAZ; KOLLER, 2006b).

Um dos conceitos mais importantes para o entendimento das questões de gênero é o de patriarcado,
responsável pela opressão e violência contra a mulher, que corresponde a uma forma de organização
social pautada na subordinação do homem mais novo e da mulher ao homem mais velho. Graças ao
patriarcado são atribuídos maiores valores a atividades masculinas em detrimento das femininas;
atesta-se o controle da sexualidade, dos corpos e rechaçam com veemência a autonomia feminina e
define dos papéis sociais e sexuais, oferecendo vantagens aos do sexo masculinos (NARVAZ;
KOLLER, 2006b).

Tendo em vista que os papéis sociais de gênero são criados nas relações sociais dentro de cada
cultura e são associados ao sexo biológico, sem restringir ou surgir dele, as crianças aprendem as
relações de gênero com a socialização, ou seja, nas escolas, a partir das brincadeiras e na família. As
instituições e suas práticas ensinam condutas e formas de comportamento, que mais tarde serão
naturalizadas, o que dificulta a problematização e impede notar que, no interior das atuais escolas,
meninos e meninas se agrupam de formas diferentes (LOURO, 1997).

As instituições modulam as relações a partir de modos de ser aceitos socialmente, trabalham na
construção de valores que serão utilizados como diretrizes de comportamento, pensamentos e
atitudes. Uma das instituições mais importantes é a família. Segundo Lapassade (1989), a família é a
instituição da afetividade e da sexualidade, da organização exogâmica dos sexos, a primeira forma de
relação entre as idades e a primeira divisão do trabalho; é amalgama da ordem social estabelecida,
onde se efetua a interiorização da repressão, que continua na escola.

A construção dos gêneros e das sexualidades é feita em diversas situações, de modo implícito ou
explícito por um conjunto de situações e instâncias sociais e culturais. É um processo complexo e
contínuo, perpassado por várias dimensões como a igreja, a família, a escola, as instituições médicas
e legais (LOURO, 2008).

Ao observar a brincadeira de crianças nas escolas, Finco (2003) afirma que, embora os brinquedos
sejam criados à base dos papéis sociais impostos ao sexo, as crianças escolhiam coisas que davam
prazer, sem necessariamente seguir um padrão imposto, assim como buscavam um companheiro
para brincar e vivenciar momentos agradáveis, não importando o sexo. Com o avançar das séries é
que a distinção entre brincadeiras de meninos e de meninas se tornava mais marcante. Sendo assim,
fica claro que as crianças aprendem a diferenciar e escolher os brinquedos de acordo com o próprio
sexo a partir da socialização, tornando-se mais notável com o avanço da idade.

Para Vygotsky (2007), a brincadeira é a realização ilusória e imaginária de desejos irrealizáveis
enquanto afetos generalizados e não simples desejos isolados. Ela cria uma situação imaginária que
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só é possível quando o campo semântico se descola do visual. Vygotsky também afirma que a
criança se torna mais consciente da realidade na brincadeira do que na vida real, pois ela precisa
lembrar de interpretar um papel que já faz inconscientemente no dia a dia. Desse modo, o que é
imperceptível na vida real, torna-se regra na brincadeira. Essas regras podem surgir da influência
unilateral dos adultos; da colaboração mútua entre adultos e crianças ou até mesmo das crianças
entre si.

Numa pesquisa em escolas para educação infantil (MARCOLINO; MELLO, 2015), foram
categorizadas 27 cenas, sendo que 11 corresponderam à brincadeira de casinha, 3 à salão de beleza
e 2 à tiroteio. Esses resultados fortaleceram a teoria da reconstrução da realidade, levando em
consideração as influências dos adultos e das próprias crianças sobre o comportamento delas
mesmas, remetendo aos papéis sociais e aos comportamentos estereotipados de gênero,
principalmente as duas primeiras brincadeiras.

Ressel et al. (2011) salientam que os pais tentam proteger as filhas dos prováveis riscos das relações
sexuais desprotegidas, ainda que os pais apresentem dificuldades em falar sobre sexualidade com os
filhos e eles preferem alertar sobre o autocuidado, o “comportar-se”, construindo um sistema de
valores que permeiam os relacionamentos e constroem os papéis; que as adolescentes vivenciam a
sua sexualidade de acordo com os valores apreendidos no meio familiar, em ambientes carregados
de emoção, podendo identificar-se ou não com os papéis sociais repassados no grupo; normas e
acordos invisíveis que permeiam as relações entre pais e filhos, instituindo e reprimindo a
sexualidade. As tentativas de conversar sobre a sexualidade são abandonadas antes mesmo de
começar e a mãe torna-se mediadora entre o pai e o filho, pois o pai representa mais uma figura
disciplinadora e controladora e menos empática e permissível que a mãe. Por fim, os autores
ressaltam os discursos disciplinadores sob o enfoque de gênero, a maneira como os pais ensinam
sobre sexualidade é extremamente controvérsia, a discrepância entre os valores passados aos filhos
e as filhas, reforçando a submissão feminina, a postura recatada, cautelosa, tímida, além do controle
sobre o corpo das mulheres, em contraste à representação da masculinidade que destaca a força,
virilidade, rigidez, controle, privilegiando a ousadia e a liberdade.

As novas organizações familiares levantaram as discussões sobre os modos de exercer a
parentalidade e de se pensar a família, mesmo nas nucleares, ou seja, existem mudanças com
relação aos papéis de cada um e então,

A partir disso, percebemos que as transmissões referentes aos valores e
crenças familiares são parte da estrutura do núcleo familiar, sendo os pais e
mães modelos de espelhamento e identificação para seus (as) filhos (as).
Essas reflexões nos levam ao questionamento de que a transgeracionalidade
no contexto familiar é inevitável, incitando a analisar esse processo na relação
que se constitui sobre a parentalidade no contexto contemporâneo. (BOTTON
et al., 2015, p. 44).

MÉTODO

Na coleta de dados foram entrevistadas 19 mulheres e 9 homens, sendo 5 crianças, por conveniência
na praça central e nos domicílios do referido conjunto. A pesquisa seguiu os princípios da Ética com
Humanos e o projeto foi aprovado pelo comitê de ética sob o número CAAE: 67487917.1.0000.5546.
Aplicou-se um instrumento semiestruturado cujas questões fechadas caracterizaram
sociodemograficamente a amostra e foram tratadas pelo aplicativo SPSS-20, enquanto as questões
abertas (subjetivas) foram interpretadas pela Análise do Discurso Rocha-Coutinho (1994).
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RESULTADOS

Caracterização Sociodemográfica da Amostra

A idade média da amostra foi 28 anos; profissionalmente foi apontado que 45% eram estudantes,
37% autônomos, 18% possuíam cursos técnicos; 46% estavam empregados e 18% desempregados.
Sobre os anos estudados 9% concluíram ensino fundamental, 36% possuíam o ensino fundamental
incompleto, 9% ensino médio completo, 27% o ensino médio incompleto, 10% ensino superior
completo e 9% não informaram. Dos participantes 54% não tinham filhos, 19% tinham entre um filho e
dois filhos, 27% tinham entre quatro e onze filhos. Quanto ao estado civil, 73% eram solteiros, 18%
casados e 9% divorciados. A renda pessoal variou de menos de um salário até quatro salários, 54%
não informaram, 28% recebiam até dois salários, 18% um salário. No que se refere à renda familiar
27% ganhavam até um salário mínimo, 10% até dois salários, 27% entre três e quatro e 36% não
informaram.

Análise das categorias e Discussão

A partir das respostas subjetivas, emergiram 4 categorias: Divisão Sexual do Brinquedo, Práticas
Parentais na educação, Equidade na educação infantil e Educação sexual dos filhos

1- Divisão sexual do brinquedo: essa categoria se refere às falas do/as participantes que remete à
crença social de que os brinquedos são divididos de acordo com o sexo, existindo, assim, brinquedos
para meninos e brinquedos para meninas.

A brincadeira é um fenômeno universal em toda a população infantil, mas ela também carrega
aspectos particulares, que são permeados por fatores culturais, sociais, ambientais e pelas próprias
características das crianças (WANDERLIND, 2006). Por mais que sejam problematizados os papéis
da mulher e do homem contemporâneos, as práticas sociais, os brinquedos e brincadeiras revelam
relações de poder presentes nas ideologias conservadoras. É essa ideologia que impede ou dificulta
as escolhas das próprias crianças, instituindo o que é adequado ou não, de acordo com a realidade
da classe dominante, seguindo as necessidades capitalistas de produção. Alguns participantes,
através de valores socialmente instituídos e carregados de preconceito, separaram os brinquedos de
acordo com o gênero, projetanto o homem para fora da casa e a mulher restrita a esta. Se são
reservados às meninas os brinquedos relacionados aos papéis de cuidadora, dona de casa e mãe, é
porque existem, historicamente, discursos dominantes autorizados a produzirem sentido sobre o que
é feminino, do mesmo modo para o que é masculino, reservados a eles brinquedos de aventura; de
profissões externas ao ambiente familiar; de atividades criadoras, como a construção civil, e
político-administrativas, como o juiz, o político. O brincar, assim como o brinquedo, podem favorecer
singularidades e aumentar as experiências de socialização, mas da maneira que são apresentados e
utilizados, servem para cristalizar os sentidos dominantes de gênero (PEREIRA; PACÍFICO, 2011).
Os resultados mostram que ainda há, para os entrevistados, uma dualidade sexual para os
brinquedos e brincadeiras:

Sim. Um carinho não é para a menina. O menino com o carro e a menina com
a boneca. (Por quê) Porque eu acho assim. Eu não acho certo um menino
brincar com uma boneca (MDS).

Só se for boneca, né Que eu acho que é só mais para meninas mesmo,
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porque eu acho que bonecas é só para meninas mesmo, não é Para menino,
um menino brincando de boneca Eu acho que não combina não (MRT).

Essa dualidade se manifesta através da tradição, da imposição dos pais ou da sociedade, revelando a
importância da família no cultivo dos valores:

Eu já brinquei com boneca, mas o meu brinquedo favorito é o carrinho, eu
brincava com bola, mas no dia, se eu tocasse em uma boneca eu apanhava
(PLD).

Mas tem muitas mães que não deixa criança brincar com boneca e eu deixo à
vontade para ele escolher (RGN).

Algumas respostas demonstraram uma quebra desse padrão, afirmando que não existe, ou que não
deveria existir, uma divisão sexual do brinquedo. Essa visão é muito importante, pois a família pode
influenciar a formação dos filhos e é a partir dela, somada à outras, que irão construir os papéis
infantís:

Não, é tudo igual, cada um brinca do que quiser (RBR).

Eu acho que não, porque o filho brinca de boneca e a filha brinca de carrinho
(RGN).

Para meninas tem casinha, casinha de Barbie, boneca. De menino Balanço,
pula-pula, mas todas as meninas pulam também (VTR).

2- Práticas parentais na educação: Nesta categoria foi questionado como os pais reagiriam à
persistência das crianças em brincar com brinquedos que não seriam adequados ao gênero. Strey
(2007) assinala que as interações dos membros familiares revelam ideologias de gênero implícitas,
que lhes permitem partilharem construções e entendimentos dos discursos de gênero dominantes na
sociedade. Há “uma forte articulação entre as crenças, relacionadas aos sistemas culturais nos quais
são construídas e mantidas, e as práticas de cuidado à criança” (KOBARG; VIEIRA, 2008, p. 97), ou
seja, os pais influenciam as decisões e comportamentos dos filhos a partir do seu próprio sistema de
crenças. Kobarg e Vieira (2008) também afirmam que o acesso à informação especializada sobre a
educação dos filhos, situação mais comum na classe média do que na baixa, tem grande influência
nas crenças e valores dos genitores. Quanto aos valores associados à educação dos filhos, a classe
média prioriza os relativos à sociabilidade e à afetividade, enquanto a classe baixa prefere a
educação formal, os valores morais e o respeito, sempre tendo os valores e crenças parentais como
modelo. Essas práticas educacionais dos pais em relação aos filhos são evidenciadas nos resultados
dessa categoria. Os temas mais percebidos foram: a imposição de alguns comportamentos
específicos e modos de pensar, a influência escolar, liberdade de escolha para a criança e por fim,
algumas mudanças de crenças:

Naquele tempo eu trocava (os brinquedos) hoje não tem mais como [...]. Eu
dizia e eles mesmos já sabiam que boneca é de menina (MRT).

Eu iria falar que ele (o brinquedo) é mulher. Eu aprendi na escola (VTR).

Eu não acho que existem brinquedos para meninos e meninas. Eu brincava
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quando eu era criança, mas meu pai não deixava brincar de bola, porque ele
dizia que eu não era “moleque macho”. Porque hoje eu cresci e sei que não
existe (RSC).

Eu tiro, não deixo. Eu tenho que falar que é porque você é homem não pode
brincar com boneca e explicava (JSN).

Se eles estivessem juntos, continuariam brincando juntos, porque mesmo que
brinquem com os mesmos brinquedos, eles sabem separar. Mas quando um
menino está só, ou a menina está só, e ele ou ela escolhe o brinquedo do
outro, isso é diferente e o adulto tem que interferir (CLN).

Eu deixo brincar porque ele não entende nada ainda, não tem raciocínio
(NLS).

Eu acho que depende do gosto da criança (RGN).

Reconhece-se, assim, que a transmissão cultural de crenças e práticas parentais se dá de diferentes
modos, como por exemplo, através de atividades mediadas, por conversas com pessoas do seu
ambiente sociocultural e através dos meios de comunicação de massa, assim como a transmissão
que se dá no contexto familiar, mais especificamente através das lembranças das práticas usadas
pelos pais (das mães entrevistadas) e será verificado como essas crenças são compartilhadas com
outras mães de outros contextos socioculturais, assim como afirma Kobarg e Vieira (2008).

3 - Equidade na educação infantil: essa categoria abrange os depoimentos do/as participantes que
se referiram à educação das crianças, questionou se meninos e meninas devem ser educados da
mesma forma e quais as implicações dessas escolhas.

Como já foi dito, a escolaridade dos pais tem forte correlação com a educação passada aos filhos
(KOBARG; VIEIRA, 2008) e também com o empoderamento feminino. Mulheres com nível de
escolaridade mais alto têm mais chances de melhorar a própria qualidade de vida e a da família
(BARROSO, 2004).

Segundo Louro (2000), as práticas educativas são diferentes para meninos e meninas. Ela
exemplifica que numa escola para meninos, formas legítimas de violência eram exercidas sobre
alguns garotos para a produção do que seria considerado masculino e assim, os corpos seriam
dominados, coagidos, machucados, subjugados e marcado, para adequar esse mesmo corpo a um
modo de ser (CORRIGAN, 1991 apud LOURO, 2000). Já numa escola brasileira majoritariamente
composta por meninas, os métodos eram outros, ensinavam docilidade, obediência, gentileza e
discrição. O propósito dessa educação é a produção da mulher e do homem capazes de viverem em
adequação às normas sociais (LOURO, 2000).

A definição de papéis, assim como o conceito de gênero, faz parte de uma construção sociocultural,
utilizada para descrever o biológico feminino e masculino e é no cotidiano que tais paradigmas são
naturalizados. Por se tratarem de representações individuais essas definições também são
ressignificadas diante dos distintos contextos sociais. Gilligan (1993) estudou a criação das diferenças
de gênero analisando a dinâmica interpessoal de meninos e meninas durante os primeiros anos de
vida, dando ênfase ao fato de que geralmente, em sua primeira infância, ambos são cuidados por
mulheres. Segundo essa autora, na infância, ao serem separados e tratados como opostos, os
meninos começam a se delimitarem como masculinos, enquanto as meninas, por manterem uma
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relação de continuidade e identificação com a mãe, consequentemente, são vistas como iguais,
definindo assim, sua feminilidade a partir da experiência do apego. É no interior da família que são
construídas as identidades e os papéis sociais, que se caracterizam pela hierarquia centrada na figura
do “chefe provedor” (ZALUAR, 1985; TELLES, 1990). Esses autores afirmam que historicamente a
contribuição da mulher para suprir as necessidades da família ocorre através do trabalho doméstico,
produtor de valores de uso, complementada pela atividade profissional remunerada, no mercado
formal informal de trabalho. No entanto, devido à baixa qualificação da força de trabalho das mulheres
nas camadas populares e da desvalorização geral do trabalho feminino, a remuneração recebida é,
de modo geral, baixa, especialmente se comparado com as dos setores masculinos nas mesmas
categorias profissionais e funções. Além disso, o trabalho remunerado realizado pelas mulheres, em
geral, é desenvolvido em turnos diferentes das tarefas domésticas, acarretando-lhes assim, jornadas
de trabalho em dose dupla ou tripla. A este respeito, Corrêa-Cunha et al. (2017), ao investigar
mulheres moradoras de uma comunidade de baixa renda sobre papéis sociais desempenhados por
elas, observou que as participantes se dedicavam majoritariamente aos afazeres domésticos. Elas
demonstraram interesse em se dedicar a uma ocupação remunerada, como domésticas, merendeira e
atendente de loja, mas a maioria estava desempregada.

Não, porque é tudo a mesma coisa (MRT).

O que eu ensinei para um, eu ensinei para o outro (JSN).

Não, tem que ser igual. Homem não deve ser melhor que mulher. Tem que ser
iguais (EDM).

Tem que ser igual, para que eles não achem diferente. Tratamento, respeito e
amor devem ser iguais. É uma questão de respeito (JSW).

Com certeza que não. A educação tem que ser igual para todo o mundo,
independente do sexo, é claro (CRLS).

Assim também deve ser na educação formal:

Quando o menino e a menina vão para o colégio, o professor tem que ensinar
a mesma coisa para os dois (NS).

Não, tem que ser a mesma educação que as mães e professoras dão aos
filhos (MDS).

Não, tem que ser a mesma educação que as mães e professoras dão aos
filhos (MRC).

Enquanto outros acreditam que deve ser diferenciada:

Eu acho que sim, menina tem uma educação e menino tem outra (RGN).

Acredito (que a educação deve ser diferente). A educação de cada um, no
papel de cada um (CLN).

Alguns acreditam que a educação deve ser diferenciada e justifica opiniões com a naturalização dos
papéis sociais de gênero:

Não vai criar a menina do jeito que cria o menino, a menina deve ser mais
presa, mas tem que educar os dois. A menina vai ser criada ensinando o
trabalho dela dentro de casa, para ela já crescer sabendo. O homem também
deve ser ensinado, apesar de que tenho um filho dentro de casa e não ensinei.
Ele não gosta de ajudar em casa, é devagar (DLM).
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Embora alguns participantes concordem que a educação deva ser igualitária, manifestaram, contudo,
estereótipos de gênero carregados de opiniões conservadoras:

As meninas, embora tenham entrado no mercado de trabalho, eu reconheço
que nem todas têm a independência, pois elas têm que cuidar dos filhos,
maridos, aí elas não conseguem independência, mas eu queria que nesse
ponto, ambos fossem educados em comum para que tivessem independência,
mas a educação da menina tem que ser mais rígida, para ela ser certinha, não
namorar cedo. As mulheres se aplicam mais na questão do sentimento, então
elas têm que ser mais educada, mais de boa nesse sentido, elas valorizam
mais isso (PLD).

4 - Educação sexual dos filhos: esta categoria aborda a educação familiar quanto às questões
sexuais das crianças. Buscou-se saber se a educação foi - ou não - a mesma para meninos e
meninas.

Dentre as fases do desenvolvimento humano, é na adolescência que o despertar da sexualidade
torna-se mais característico. Podem ocorrer grandes mudanças, modelando a personalidade e os
vínculos sociais. Ela também pode ser marcada pelo “fortalecimento do erotismo” no início das
atividades sexuais. Durante esse período de intensas transformações biopsicossociais, os pais podem
despreparar-se para atender as exigências os filhos, sentindo-se intelectual e emocionalmente inaptos
para orientar, entender e informá-los sobre a sexualidade e seus campos de influência (CAMPOS
HIDALGO DE ALMEIDA; CENTA, 2009).

No que tange a educação formal, acreditamos, como outros autores, que deveria constar no currículo
educacional em geral, aulas sobre informação e desenvolvimento de habilidades relativas ao gênero e
à sexualidade. Barroso (2004) fala sobre este debate na educação escolar e afirma que alguns
programas educacionais estão sendo implantados e que

Inúmeras experiências têm sido realizadas em muitas partes do mundo. É
necessário ampliar sua cobertura e avaliar rigorosamente que elementos
contribuem para o sucesso de tais programas. Atualmente, tais programas têm
sido alvo de ataques por parte da extrema direita religiosa e conservadora,
que alega que a educação sexual deveria somente promover a abstinência até
o casamento e sonegar a informação e o acesso a métodos anticoncepcionais.
(BARROSO, 2004, p. 581)

Os resultados mostraram que os pais não conversaram com os filhos sobre esse tema na infância e
afirmaram que as crianças aprenderiam a partir de outras fontes:

Eu nunca conversei com meus filhos sobre sexo, porque eles ainda são
pequenos (RGN).

Até agora ainda não falei esse assunto não, mas já tem gente que conhece.
Acho que está a televisão aí para ensinar, a internet. Está tudo muito aberto.
Só cai na tentação quem quer (CRLS).

Eu nunca conversei com eles sobre isso. Não sei, não queria que eles
saíssem da aba do pai ou da mãe (NLS).

Pôde-se observar que alguns daqueles genitores continuaram sem conversar sobre as questões
sexuais quando os filhos alcançaram a idade adulta:
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Eu nunca conversei sobre isso, hoje já são tudo casado (JSN).

Outros genitores, cujos filhos são menores, planejam conversar:

Eu vou educar, vou mostrar a ele o que é certo e o que é errado, como o meu
pai me ensinou (CRT).

Observou-se, pelas falas, as marcas da influência materna/paterna no desenvolvimento, perdurando
valores mergulhados no determinismo biológico dos gêneros, assim como a influência na construção
da identidade e da orientação sexual:

Que o menino é o menino e a menina é a menina. (Como a senhora chegou a
essa conclusão que o menino é menino e que a menina é menina) Olhe eu
acho que é desde quando eu nasci e compreendi ainda mais, depois que eu
tive meus filhos (CLN).

Bom, como eu só tenho filhos homens, então vou educar eles a serem
homens. Vão crescendo e já sabem que são homens. Por exemplo, eu não
gosto que eles mudem de personalidade, por exemplo, saber que outras
pessoas estão influenciando quanto ao sexo. Porque eu quero que eles sejam
homens (JSW).

Vou mostrar a ele o que é certo e o que é errado, como o meu pai me ensinou,
independente de se ele vai mudar de lado ou não aí vai ser questão dele
mesmo quando estiver maior, né E jamais vou dar as costas para o meu filho
(CRT).

Minha filha, por ser mulher, tem que gostar de homem mas a questão do
gostar não é questão de educação, é dela mesma. Por mais que a pessoa
diga “tem que gostar de homem”, mas se ela não gostar, não vai casar e se
ela vir que o pai não aceita, ela vai ter que escolher ficar sozinha na vida.
Nunca que a educação dos pais vai colocar o gostar nos filhos (PLD).

Por fim, poucos abordaram o assunto com os filhos e quando o fizeram, escolheram assuntos mais
específicos, como a idade para o ato sexual e de maneira desestruturada:

Eu não cheguei a educar sobre sexo, mas o pai sim, quando elas eram
adolescentes, porque não se fala de sexo com crianças. Ele educava assim:
Vocês podem namorar, sem deixar ele tocar nos seios, nem no sexo. Tem que
namorar certinho. Ele dizia a elas que elas poderiam engravidar e aí, o
namorado poderia não querer elas mais, aí elas voltariam para a casa dos pais
e os pais também não ia aceitar elas. Ele sempre falava isso (MRL).

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que a amostra investigada é predominantemente feminina, pobre, adulta, com filhos,
solteira, com baixa escolaridade, que realiza trabalhos domésticos externa e internamente à própria
casa.

Os pais acreditam que os brinquedos seriam divididos de acordo com o sexo das crianças e

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/influencia_da_familia_na_construcao_dos_papeis_infantis_educacao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



transmitem esse ensinamento às crianças. Parte da amostra segue alimentando a distância entre
papéis sociais femininos e masculinos em seus filhos. Os resultados mostram que ainda há, para os
entrevistados, uma dualidade sexual para os brinquedos e brincadeiras. Essa dualidade se manifesta
através da tradição, da imposição dos pais ou da sociedade. Além disso, algumas respostas
demonstraram uma quebra desse padrão, afirmando que não existe, ou que não deveria existir, uma
divisão sexual do brinquedo, visão essa que coloca a família como uma instituição importante para a
formação da criança. Práticas Parentais na Educação revelam temas como a imposição de alguns
comportamentos específicos e modos de pensar, a influência escolar, liberdade de escolha para a
criança e algumas mudanças de crenças. Reconhece-se, assim, que a transmissão cultural de
crenças e práticas parentais se dá de diferentes modos, como por exemplo, através de atividades
mediadas, por conversas com pessoas do seu ambiente sociocultural e através dos meios de
comunicação de massa e no contexto familiar, mais especificamente através das lembranças das
práticas usadas pelos pais, que cultivavam a estereotipia de gênero, como mostrou algumas falas.
Quanto a Equidade na Educação Infantil, parte da amostra acredita que esta deve ser igualitária,
tanto na família, quanto no ensino formal, enquanto outros creem que se deve diferenciar a educação
de acordo com o gênero. A maior parte das falas mostraram desconstrução dos papéis sociais de
gênero, mas alguns ainda concordam com as divisões e se utilizam de explicações naturalistas.
Educação Sexual dos Filhos mostra a influência dos julgamentos dos pais sobre os filhos e como
isso afeta o modo de ser das crianças, além de que poucos pais abordam este assunto com os filhos,
deixando que eles aprendam através de outras fontes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora os papéis sociais de gênero ainda estejam claros e presentes em parte da comunidade, parte
da população reconheceu os estereótipos, os preconceitos e a subordinação da mulher. Foram
encontradas algumas problematizações das imposições quanto às questões de sexuais e de gênero,
com nítidas amostras de subversão, como apontado na literatura. O campo das lutas pela autonomia
econômica, política e social é contínuo e sabe-se que mesmo a passos gradativamente lentos, as
conquistas pelo empoderamento do gênero feminino estão aparecendo, à medida que movimentos se
organizam e deliberam mediar as causas das mulheres na sociedade.

Pôde-se perceber a dificuldade que alguns pais em conversar com seus filhos sobre orientação
sexual e afirmaram que os filhos não estavam à vontade, sendo que alguns lembraram a própria
educação sexual que receberam quando jovens. Alguns admitiram a dificuldade em transmitir valores
criados pela própria família, sejam de cunho sexual ou comportamental. Por fim, os pais
reconheceram a importância da escola para a educação sexual da criança, que pode acarretar em
assumir toda essa responsabilidade sozinha.
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