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RESUMO 

O processo educativo tem considerável participação na produção e reprodução dos 
papéis sociais que correspondem a cada sexo, refletindo muitas vezes na criação de 
padrões culturais esteriotipados. Desde o nascimento, a criança é tratada de forma 
diferenciada em função do seu sexo biológico. O presente estudo tem como proposta 
analisar o posicionamento de pais e educadores de uma creche com relação às 
brincadeiras infantis e sua repercussão na construção de papéis sexuais na infância.A 
pesquisa tem fundamentação teórica psicanalítica recebendo a contribuição dos estudos 
culturais, sendo embasada na Abordagem Qualitativa. O trabalho de campo foi realizado 
numa Creche da cidade do Crato-CE, tendo como sujeitos pais e professores de crianças 
entre 2 e 5 anos. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados a entrevista 
semi-estruturada dirigida a pais e a educadores. Constatou-se que pais e educadores 
necessitam de orientações quanto ao brincar infantil no que diz respeito à construção 
cultural das diferenças, pois reproduzem, através de ações cotidianas, práticas sexistas, 
fazendo com que seus filhos e alunos assimilem, desde muito cedo, os papéis sexuais 
repassados socialmente, com relação ao seu modo de brincar. Pode-se concluir que a 
construção do masculino e do feminino se dá mediado por processos culturais sendo 
moldada principalmente pelas figuras que representam modelos para a criança. 
Percebeu-se, ainda, que a inaceitação de atos infantis considerados fora dos padrões 
gera atos agressivos com relação à criança que apresenta tais comportamentos. 
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ABSTRACT 

The educational process has considerable involvement in the production and reproduction 
of social roles that correspond to each sex, often reflecting the creation of stereotyped 
cultural patterns . From birth , the child is treated differently depending on their biological 
sex . The present study is to analyze the positioning of parents and educators a daycare 
with respect to children's play and its impact on the construction of gender roles in 
infância.A psychoanalytic research has theoretical foundation received contributions of 
cultural studies , is grounded in Qualitative Approach . Fieldwork was conducted in a 
Creche city of Crato -CE, having as subject teachers and parents of children between 2 
and 5 years. Were used as instruments to collect data through semi-structured interviews 
addressed to parents and educators . It was found that parents and educators need 
guidelines about child play with regard to the construction of cultural differences , and 
reproduce , through everyday actions , sexist practices , causing very early , their children 
and students assimilate the roles sexual passed socially , with respect to their way of 
playing . It can be concluded that the construction of masculine and feminine occurs 
mediated by cultural processes are primarily shaped by figures that represent models for 
the child . It was noticed also that the inaceitação child acts considered deviant generates 
aggressive acts in relation to the child with such behaviors . 
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