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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as concepções das/os 
professoras/es em relação à sexualidade infantil e seus modos de agir diante de 
situações que envolvem manifestações sexuais das crianças nas escolas de 
educação infantil. O referencial teórico utilizado foram os estudos de Freud e de 
Foucault acerca dos temas sexualidade infantil e sexualidade, respectivamente, 
além de documentos norteadores da educação, da educação infantil e de 
referências para um trabalho com a sexualidade no âmbito educacional. Foi 
realizada uma investigação que contemplou uma etapa de pesquisa 
bibliográfica, realizada no Portal de Periódicos CAPES, com o intuito de 
investigar trabalhos que discutem práticas de professores de educação infantil 
no tocante às manifestações da sexualidade das crianças no contexto escolar, 
publicados entre os anos de 2008 e 2018; e outra de levantamento empírico com 
catorze professoras de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de 
Natal/RN, sendo este último caracterizado como do tipo descritivo e de natureza 
qualitativa. No levantamento empírico, foram utilizadas como técnicas de 
pesquisa uma roda de conversa, a aplicação de questionários e a realização de 
entrevistas semiestruturadas. Os resultados apontam concepções das docentes 
em relação à sexualidade infantil majoritariamente pautadas em valores 
religiosos e pessoais, bem como a ideia preconcebida de que crianças não 
devem apresentar manifestações sexuais. Quando as docentes se deparam com 
tais manifestações, muitas vezes recorrem a ameaças e punições, tratando a 
questão fortemente no âmbito individual, sem incluir toda a turma no debate. 
Além disso, a relação entre escola e família para a abordagem desse tema é 
insuficiente, sendo o âmbito familiar encarado como último recurso para 
situações que a escola não consegue resolver. Houve consenso acerca das 
lacunas formativas existentes para a realização de um trabalho pedagógico com 
a sexualidade das crianças e acerca da ausência de discussões sobre tal 
temática na própria instituição. Esse último dado aponta para a necessidade de 
repensar os currículos dos cursos de formação inicial e as ofertas de formação 
continuada, colocando em evidência este objeto de estudo relativamente pouco 
visibilizado no meio educacional. As conclusões apontam que o trabalho 
pedagógico com a sexualidade das crianças no âmbito escolar torna-se ainda 
mais relevante diante do contexto atual que estamos vivendo no Brasil, em que 
testemunhamos graves retrocessos políticos no que tange à implementação de 
uma educação não sexista e que respeite a diversidade em todas as suas 
formas.  
 
Palavras-chave: Formação docente. Infância. Práticas Pedagógicas. 
Sexualidade. Educação.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyse the teachers‟ views in relation to child 
sexuality and their reactions towards situations that involve children displaying 
sexual behaviour in Preschool. The theoretical framework is based on studies 
made by Freud and Foucault about child sexuality and sexuality, respectively, as 
well as documents used as guides for education, preschool education and that 
are a reference for working with sexuality in the educational context. An 
investigation was made that comprised a stage of bibliographic research, which 
was carried out on the Capes Periodical Portal  aiming to investigate works 
discussing  preschool teachers practices regarding the display of sexual 
behaviour among children in the school setting, published between 2008 and 
2018;  an empirical research was also made involving fourteen teachers from a 
Municipal Preschool Educational Center (Centro Municipal de Educação  Infantil) 
in Natal/RN, which was used as subject of the study and for qualitative analysis. 
The techniques used the in the empirical research constituted of rounds of 
discussion, questionnaires and semi-structured interviews. The results show that 
the teacher‟s views in relation to child sexuality are majorly based upon moral, 
religious and personal values, as well as the preconceived idea that children 
shouldn‟t manifest any sexual behaviours. When the teachers come across such 
behaviours, the majority have the tendency to resort to threats and chastisement, 
dealing with the matter mainly on an individual basis and not including the whole 
class on a discussion. Furthermore, a relationship between teachers and parents 
to approach this subject is basically inexistent and the family environment is 
viewed as the last resource when dealing with situations that the school is not 
able to deal with. There was a consensus about the current lack of qualification 
to implement a pedagogical work with child sexuality and also about a lack of 
discussions regarding the subject in the institution itself. This last finding shows 
the need to reconsider the curriculums for teachers initial training courses and 
offers for further education, bringing to attention this subject of study that has 
relatively little visibility in the educational sphere.  The conclusions point out that 
the pedagogical work with child sexuality in the school setting becomes even 
more relevant in view of the current environment in which we are living in Brazil, 
where we are witnessing a severe political setback concerning the 
implementation of non-sexist education and that respects the diversity in all its 
forms.    

  

Keywords: Teaching training courses. Childhood. Pedagogical practices. Child 
Sexuality. Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A experiência enquanto professora da educação infantil, iniciada em 

2008, motivou o interesse em estudar a sexualidade das crianças, tanto no que 

diz respeito às suas manifestações no contexto escolar quanto no tocante às 

reações por elas desencadeadas nas/os educadoras/es. Desde os primeiros 

meses de atuação docente, me deparei1 com diversas situações envolvendo 

essa temática, com as quais não me senti preparada para lidar. Além disso, 

observei professoras/es atuando de forma repressiva, com gritos e ameaças, 

diante de qualquer demonstração de curiosidade das crianças sobre o próprio 

corpo ou sobre o corpo do outro. Tais fatos e situações me levaram a 

questionamentos acerca das razões para a ausência desta discussão em 

diversos cursos de formação de professoras/es.  

Assim, instigada por essa temática, comecei a aprofundar meus estudos 

sobre a sexualidade infantil, me propondo a desenvolver, no mestrado em 

educação, uma investigação acerca de como as/os professoras/es lidam com a 

sexualidade das crianças no contexto da educação infantil. Nessa perspectiva, 

as perguntas de partida que nortearam a presente pesquisa foram: como as/os 

professoras/es de educação infantil lidam com as manifestações da 

sexualidade das crianças? Elas/es se sentem preparadas/os para lidar com tais 

manifestações ou outras situações que envolvam a sexualidade infantil? Quais 

são algumas das possibilidades de trabalhar pedagogicamente a sexualidade 

das crianças na educação infantil? Como tais questões são ou poderiam ser 

abordadas nos cursos de formação de professoras/es?  

Refletir sobre sexualidade na educação infantil implica, primeiramente, 

em trabalhar com o rompimento de diversos tabus e preconceitos, bem como 

com distintas visões sobre o assunto. Muitas vezes, as manifestações sexuais 

das crianças são vistas pelos adultos como mau comportamento, havendo via 

de regra uma associação entre estas e atos considerados pecaminosos ou fora 

da norma social. 

                                                             
1
 A adoção da primeira pessoa do singular nessa primeira parte da introdução da dissertação 

justifica-se pelo fato de serem referências provenientes da trajetória pessoal e profissional da 
autora. Nas demais seções que compõem o texto será adotada a primeira pessoa do plural. 
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Porém, a proposição segundo a qual as crianças possuem curiosidades 

e interesses sexuais foi feita primeiramente por Freud (1905/2016) quando 

cunhou o conceito da sexualidade infantil. Na perspectiva freudiana, a 

sexualidade refere-se não apenas ao sexo, mas a uma energia psíquica que 

move o sujeito na vida e relaciona-se à obtenção de prazer e desprazer, seja 

na relação com o próprio corpo, com o corpo do outro ou com demais objetos. 

Assim, esse autor afirma que a sexualidade é uma dimensão que se faz 

presente desde o início da vida, sendo o próprio corpo seu primeiro 

instrumento.  

Segundo Freud (1905/2016), o desenvolvimento psicossexual inicia-se a 

partir do autoerotismo, que se caracteriza pelo prazer e satisfação com o 

próprio corpo, e progride em direção ao investimento objetal, em que o outro se 

constitui como objeto de desejo. Assim, a partir das contribuições freudianas, 

temos a proposição de que a sexualidade infantil é diferente da sexualidade 

adulta, tanto no que se refere às intenções e conceitos quanto aos seus 

componentes e interesses. Enquanto na infância as incitações são, 

predominantemente, autoeróticas, em muitos casos “imitando uma satisfação 

experimentada com outros processos orgânicos” ou “pela adequada 

estimulação periférica de zonas erógenas” (FREUD, 1905/2016, p. 111), na 

vida sexual do adulto, há um objeto privilegiado para a pulsão sexual, sendo os 

órgãos genitais a principal zona erógena, de modo que o ápice do prazer é 

associado ao ato sexual.  

No âmbito das Ciências Humanas, Paula e Porto (2019, p. 196) apontam 

que as publicações científicas sobre gênero e sexualidade ainda são 

relativamente escassas, sendo a área da Educação a que apresenta maior 

número de produções entre os anos de 2000 e 2018. Para as autoras, tal dado 

é preocupante haja vista que “em tempos sombrios, de perda de direitos 

sociais fundamentais, é urgente que espaços coletivos como a universidade e 

demais ambientes que lutam pelos direitos humanos afirmem sua posição de 

resistência política e ética frente aos retrocessos”.  

Em relação especificamente à formação docente, pesquisas apontam 

que as principais dificuldades das/os professoras/es para lidar com a 

sexualidade das crianças dizem respeito aos tabus existentes em torno do 

tema, o que favorece posturas e condutas pautadas em valores pessoais, 
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muitos dos quais considerados moralistas na medida em que reproduzem 

estereótipos e preconceitos sociais (SPAZIANI; MAIA, 2017; SILVA, 2010). 

Adicionalmente, há estudos que indicam que as/os professoras/es possuem 

questões no que tange à própria sexualidade, por razões religiosas, pessoais 

e/ou de outras naturezas, motivo pelo qual muitas/os têm dificuldades e 

resistência para abordar a temática, especialmente em seus ambientes de 

trabalho (SILVA; MEGID NETO, 2006; CIAFFONE; GESSER, 2014).   

Nesse sentido, tendo como objetivo analisar as concepções das/os 

professoras/es em relação à sexualidade infantil e seus modos de agir diante 

de situações que envolvem manifestações sexuais das crianças nas escolas de 

educação infantil, foi realizada uma investigação que contemplou uma primeira 

etapa de pesquisa bibliográfica e outra de levantamento empírico com 

professoras de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Natal/RN, 

sendo este último caracterizado como do tipo descritivo e de natureza 

qualitativa. A escolha do CMEI para a realização da etapa empírica foi 

motivada por questões profissionais e pessoais, tendo em vista a experiência 

como educadora infantil na instituição.   

 A fim de analisar as concepções das/os professoras/es em relação à 

sexualidade infantil e seus modos de agir diante de situações que envolvem 

manifestações sexuais das crianças nas escolas de educação infantil, o 

presente trabalho está organizando em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

consiste na introdução, em que apresentamos os fatos e questionamentos que 

motivaram à realização desta pesquisa.  

O segundo capítulo explicita e discute alguns pressupostos teóricos que 

ancoram nossa pesquisa, focando nos estudos de Sigmund Freud e de Michel 

Foucault no que tange à sexualidade; nos documentos legais que norteiam as 

práticas pedagógicas na educação infantil; nas concepções de criança e suas 

implicações para o processo de aprendizagem escolar; e na questão da 

inserção, nos currículos escolares, da educação sexual e/ou do trabalho 

pedagógico com o tema da sexualidade. 

O terceiro capítulo aborda a sexualidade enquanto objeto de intervenção 

pedagógica, contextualizando a trajetória histórica desde o surgimento das 

primeiras abordagens sobre o tema no âmbito da educação no Brasil até as 

normativas e discussões atuais que regem a educação, em especial a 
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educação infantil. Adicionalmente, nesse capítulo são discutidas as diferentes 

vertentes no que tange ao trabalho pedagógico com a sexualidade no contexto 

escolar, e a importância da formação docente para subsidiar uma atuação mais 

qualificada e menos preconceituosa das/os professoras/es de educação infantil 

no que tange às manifestações sexuais infantis. Finalizando o capítulo, são 

apresentadas algumas reflexões sobre formatos possíveis de abordagem 

dessa temática com as crianças através do brincar, recurso por excelência para 

as aprendizagens da primeira infância. 

No quarto capítulo, é apresentado o nosso percurso metodológico, 

explicitando os pressupostos que guiaram as escolhas realizadas bem como 

delineando o tipo de pesquisa que utilizamos e os procedimentos de 

construção e análise dos dados. Nesse sentido, faremos uma breve 

contextualização do objeto de estudo e dos principais apontamentos oriundos 

das pesquisas realizadas nos últimos dez anos. Serão discutidas as premissas 

da pesquisa qualitativa e das variadas técnicas utilizadas para a construção 

dos dados, a saber, uma pesquisa inspirada nos moldes da pesquisa 

intervenção, que contemplou aplicação de questionários, realização de roda de 

conversa e posteriormente de entrevistas semiestruturadas.  

No quinto capítulo, apresentamos o lócus em que foi realizada a 

pesquisa, o perfil das professoras participantes e os dados referentes às 

concepções destas professoras em relação à sexualidade infantil e suas 

maneiras de lidar com as manifestações de sexualidade das crianças em sala 

de aula. A partir dos dados construídos na pesquisa empírica, são analisadas 

as relações entre as concepções e práticas das professoras do CMEI 

investigado com o arcabouço teórico adotado nesse trabalho e as orientações 

contidas nos documentos oficiais discutidos no terceiro capítulo. Além disso, os 

dados desta pesquisa são cotejados com os achados existentes na literatura a 

fim de destacar similaridades e idiossincrasias das concepções e práticas das 

professoras participantes da presente investigação, a fim de permitir tecer 

apontamentos que poderão subsidiar a atuação docente no trabalho 

pedagógico com a sexualidade na educação infantil.  

Por fim, no sexto capítulo, trazemos nossas considerações finais, 

havendo uma retomada de nossa questão e objetivos de pesquisa, a partir da 

qual destacamos aspectos que sobressaem no percurso vivido, assim como as 
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principais conclusões possíveis a partir do percurso investigativo realizado. 

Nessa parte conclusiva do texto, será estabelecido um maior diálogo com o 

contexto atual brasileiro no que diz respeito às discussões e ações referentes à 

inclusão ou não da abordagem de temáticas como sexualidade e gênero nos 

contextos escolares. Tal cenário será considerado para a proposição de 

algumas perspectivas de pesquisas futuras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 
 

2. SEXUALIDADE E SEXUALIDADE INFANTIL: PROPOSIÇÕES TEORICAS 

E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 

A sexualidade humana é objeto de estudo de diversos saberes, incluindo 

as ciências biológicas e da saúde bem como as humanas e sociais. Tais 

campos de conhecimento visam compreender esse construto a partir de uma 

dupla visada, uma vez que este comporta uma dimensão simultaneamente 

biológica e social. Atualmente é considerada hegemônica a visão segundo a 

qual a sexualidade dos seres humanos não se reduz à expressão de instintos 

biológicos, uma vez que há diversas normas culturais que, em diferentes 

épocas e contextos, instituem padrões que orientam as condutas de indivíduos 

e grupos. 

 Tais normas culturais também existem em relação às manifestações de 

sexualidade das crianças, as quais são interpretadas a partir de crenças e 

pressupostos construídos socialmente. Como exemplo desta atribuição social 

de significados, podemos citar o fato de que, em alguns contextos, 

determinadas condutas são consideradas mais aceitas quando encontradas em 

meninos do que em meninas.  

Porém, é importante salientar que a construção social dessas crenças, 

normas e padrões de conduta possuem uma história e obedecem a finalidades 

específicas, sendo necessário conhecer os determinantes históricos, políticos, 

sociais, psíquicos e culturais que balizam as concepções e práticas vigentes na 

atualidade acerca da sexualidade e, mais especificamente, da sexualidade das 

crianças. No âmbito desse estudo, interessa-nos de maneira especial 

compreender a sexualidade e a sexualidade infantil à luz das reflexões de 

Sigmund Freud e Michel Foucault para, a partir de tais concepções, 

compreender as práticas de professoras/es de educação infantil bem como as 

possibilidades de trabalhar pedagogicamente esse tema na perspectiva do 

desenvolvimento integral das crianças. 

 A escolha das teorias de Freud e de Foucault deve-se ao fato de serem 

dois autores classicamente citados nos estudos e pesquisas realizados acerca 

das temáticas sexualidade e sexualidade infantil. Além disso, ambos 

apresentam, em suas elaborações, elementos que ajudam a pensar a 



 

 

22 
 

sexualidade de forma questionadora em relação aos tabus e preconceitos 

sociais, corroborando para a promoção de uma compreensão que transcende 

as visões baseadas na tradição e no senso comum.  

 

  

2.1 A TEORIA FREUDIANA DA SEXUALIDADE E O CONCEITO DE 

SEXUALIDADE INFANTIL: REPERCUSSÕES SOCIAIS E EDUCACIONAIS 

 

 

O conceito de sexualidade proposto por Sigmund Freud se baseia em 

uma concepção ampliada e bastante diferente da abordagem naturalista 

hegemônica no fim do século XIX. Até este período, a normalidade sexual era 

definida em função dos parâmetros da sexualidade adulta, e compreendia-se a 

finalidade do ato sexual como exclusivamente associada à reprodução. Porém, 

de acordo com a teoria proposta por Freud, o corpo está para além da 

dimensão biológica, devendo ser compreendido também em sua dimensão 

simbólica. Nesse contexto, Freud foi um dos primeiros estudiosos que 

compreendeu a sexualidade como não estando atrelada somente ao ato 

sexual, sendo, portanto, um autor fundamental para a expansão deste conceito 

ao propor a existência de zonas de prazer sexual que não se reduzem aos 

órgãos genitais (PERSON, 2005).  

Na época em que Freud empreendeu os primeiros escritos acerca da 

sexualidade e da sexualidade infantil, a maior parte dos estudos compreendia 

as crianças como seres assexuados, sendo naturalizada a concepção segundo 

a qual os instintos sexuais apareceriam somente mais tarde, durante a 

adolescência (também chamada de puberdade). Porém, a teoria freudiana 

promoveu uma mudança de paradigma nessa compreensão ao defender que a 

sexualidade estaria presente nos indivíduos desde os primórdios da 

constituição do psiquismo, na medida em que estaria articulada à dimensão 

simbólica do corpo, constituindo-se processualmente através das relações 

estabelecidas com os adultos que ocupam a função de pais ou cuidadores 

desde o nascimento.  

Assim, na perspectiva freudiana, o conceito de sexualidade suplanta, em 

muito, a concepção de instinto sexual. Além disso, a sexualidade infantil passa 
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a ser considerada de fundamental importância para uma mais efetiva 

compreensão da sexualidade adulta na medida em que, segundo Freud, muitas 

lembranças e associações que se traduzem em sintomas na vida adulta estão 

remetidos aos primeiros anos da infância.  

De acordo com Mabilde (2005), a afirmação freudiana da existência de 

uma sexualidade infantil causou muita resistência nos cientistas da época, mas 

se constituiu enquanto uma das bases da teoria e da técnica psicanalíticas. A 

esse respeito, Freud (1909/1974, p. 34) é contundente ao afirmar: “Existe 

então, perguntarão, sexualidade infantil? A infância não é, ao contrário, o 

período da vida marcada pela ausência do instinto sexual? Não meus 

senhores. [...] a criança possui, deste o princípio, o instinto e a atividade 

sexual”.  

O autor denomina a sexualidade infantil de perverso-polimorfa, por se 

afastar do modelo genital, procurando formas de prazer derivadas de qualquer 

área ou órgão do corpo (ZORNIG, 2008). De acordo com a teoria freudiana, a 

própria amamentação do bebê, que é uma necessidade biológica que envolve, 

sobretudo, a necessidade de ser alimentado, pode ser compreendida à luz da 

concepção de sexualidade. Pois, segundo Freud (1905/2016), visivelmente a 

alimentação não é o único objetivo do bebê ao ser amamentado, havendo aí 

uma satisfação do bebê que se assemelha à satisfação sexual que ocorrerá 

posteriormente em sua vida. Além disso, a amamentação está conectada à 

relação com o outro, extrapolando, portanto, a satisfação da necessidade 

biológica ligada à alimentação. Ainda segundo o autor, quando o seio é 

abandonado e deixa de fazer parte do cotidiano da criança, esta começará a 

fantasiar o seio, muitas vezes sugando o próprio polegar, ato que caracteriza o 

autoerotismo.  

Para Freud (1905/2016), o autoerotismo é a primeira forma de viver a 

sexualidade. Isso porque, na infância, as pulsões sexuais são vivenciadas sem 

que haja um objeto de desejo sexual, sendo por essa razão chamadas de 

pulsões parciais na medida em que cada uma delas encontra satisfação pela 

excitação de um órgão. É nesse sentido que o autoerotismo é entendido como 

anobjetal (sem objeto), pois todo o investimento libidinal do bebê é feito no seu 

próprio corpo, quando satisfaz suas pulsões parciais por meio das zonas 

erógenas a elas correspondentes.  
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É nesse sentido que Freud (1908/1976) refere a existência das pulsões 

oral, anal e fálica, que se caracterizam não apenas por privilegiar uma 

determinada zona erógena do corpo para a obtenção de prazer ou desprazer, 

mas também por constituírem o processo de desenvolvimento do psiquismo a 

partir das relações estabelecidas entre a criança e os adultos que ocupam a 

função de pais ou cuidadores.  

Assim, a pulsão oral, considerada a primeira no desenvolvimento da 

sexualidade infantil, configura a boca não apenas como um órgão privilegiado 

de satisfação, mas, sobretudo, representa um tipo de relação que se 

estabelece entre o bebê e sua mãe – ou quem quer que a substitua. O ato de 

mamar se constitui enquanto o momento de nutrição orgânica, mas 

principalmente de estabelecimento de vínculos. Por sua vez, a pulsão anal 

caracteriza-se quando essa região adquire um grande significado libidinal, com 

prazeres ligados à defecação, como a expulsão e a retenção, e as fezes 

ganham um valor simbólico importante. Vale salientar que, na história de vida 

de cada um, a manipulação das fezes é feita primeiramente por aquelas 

pessoas que se encarregam dos cuidados do bebê, durante as práticas de 

asseio e higiene, ocasionando uma estimulação da zona erógena 

correspondente que posteriormente poderá ser controlada pela própria criança. 

A pulsão fálica origina-se a partir das primeiras percepções acerca das 

diferenças anatômicas entre os sexos, geralmente percebidas na comparação 

que as crianças fazem do próprio corpo e os corpos dos adultos. É diante 

dessas comparações que meninos e meninas se veem diferenciados, com 

efeitos psíquicos decorrentes dessa diferenciação. Surgem aí os 

questionamentos sobre o sexo do outro, que levam a criança a realizar 

inúmeras investigações a respeito da vida sexual.  

Isso significa que a sexualidade infantil se inicia através do investimento 

no próprio corpo, único meio que o bebê tem de obter satisfação sexual. Desse 

modo, o autoerotismo é uma fase do desenvolvimento sexual na qual 

 

[...] mesmo se as fantasias sexuais são dirigidas a um objeto 
(outra pessoa), a gratificação sexual é buscada em seu corpo 
ou em determinadas áreas do corpo que são privilegiadas em 
um determinado momento do desenvolvimento (ZORNIG, 
2008, p. 73). 
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É importante salientar que, segundo as proposições de Freud 

(1905/2016), no autoerotismo, ainda não há um eu propriamente constituído, 

pois a construção do eu exige a diferenciação com o outro, e demanda tempo, 

fazendo parte do processo de constituição subjetiva. Quando o bebê se 

percebe diferenciado de sua mãe (ou de quem quer que desempenhe esse 

papel), e o eu se constitui, a sexualidade infantil passa a exercer-se através do 

que Freud (1914/1976) chamou de narcisismo primário2, que caracteriza-se 

como uma fase do desenvolvimento sexual na qual os investimentos libidinais 

são direcionados para o próprio eu e vem seguida ao autoerotismo.  

Segundo Freud (1911/1996, p. 82), o que acontece no narcisismo 

primário é o seguinte: 

 

[...] chega uma ocasião, no desenvolvimento do indivíduo, em 
que ele reúne suas pulsões sexuais (que até aqui haviam 
estado empenhadas em atividades autoeróticas), a fim de 
conseguir um objeto amoroso; e começa por tomar a si próprio, 
seu próprio corpo, como objeto amoroso, sendo apenas 
subsequentemente que passa daí para a escolha de alguma 
outra pessoa que não ele mesmo, como objeto (FREUD, 
1911/1996, p. 82). 

 

No narcisismo primário, as pulsões parciais autoeróticas reúnem-se 

“numa unidade e simultaneamente acham o ego como objeto” (FERNANDES, 

2002, p. 19), dando início à fase na qual as pulsões se organizam, se unificam 

e se hierarquizam. Assim, o ego é o primeiro objeto da libido narcísica. 

Segundo Freud (1914/1976), o narcisismo primário constitui-se a partir 

do investimento narcísico parental, o qual é capaz de antecipar um sujeito e um 

lugar social para o bebê antes que isso se torne uma realidade. Desta maneira, 

Freud introduz outra definição para o conceito de narcisismo, situando-o não 

como o amor exacerbado por si próprio, mas como um investimento no próprio 

eu que tem origem a partir de um investimento do outro. Isto quer dizer que a 

relação com os pais ou cuidadores e as expectativas criadas por estes nesta 

relação condicionam as possibilidades de a criança vir a, processualmente, se 

constituir como sujeito.  

                                                             
2
 Freud diferenciou narcisismo primário de narcisismo secundário, caracterizando este último 

como um processo considerado patológico no qual, após a fase do amor objetal (ou escolha do 
objeto), a libido retorna para o próprio eu. Segundo Freud (1911[1910]/1996), tal retorno é 
possível de ser observado nos casos de paranoia.  
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Posteriormente à fase que Freud chamou de narcisismo primário, “a 

pulsão sexual busca um objeto exterior ao ego para se satisfazer. Desta forma, 

as atividades sexuais infantis caminhariam para a escolha de objeto. Seguindo 

este caminho a libido desinveste o ego e investe objetos externos” 

(FERNANDES, 2002, p. 19). A pulsão sexual, que a princípio era autoerótica, 

agora necessita de um objeto. Sob este aspecto, o autoerotismo, primeira 

etapa da sexualidade, cede lugar ao objeto de satisfação que se encontra além 

do sujeito. 

Nas palavras de Freud (1908/1996, p. 194), 

 

O desenvolvimento do instinto sexual passa, então, do auto-
erotismo ao amor objetal, e da autonomia das zonas erógenas 
à subordinação destas à primazia dos genitais, postos a 
serviço da reprodução. 

 

O instinto sexual passaria então de uma dimensão autoerótica para a 

libido objetal, ou seja, focado em objetos exteriores ao eu. É nesse momento 

que surgem, para a criança, as proibições, o certo e o errado de acordo com 

cada cultura. As regras estabelecem o que pode ou não ser feito em sociedade 

e Freud (1908/1996) afirma que a educação tem a tarefa de atuar como 

repressora dos desejos sexuais. Dessa forma, cabe destacar que a transição 

do narcisismo ou libido narcísica para a libido objetal se dá também associada 

à educação da criança.  

A partir dos cuidados com o corpo da criança, são estabelecidas, entre 

crianças e cuidadoras/es, relações perpassadas pelo prazer e desprazer. 

Nestas relações, a criança tende a internalizar, na relação com o próprio corpo, 

os cuidados que recebeu dos outros significativos que se encarregaram dessa 

função. Nesse sentido, ao vivenciar uma sensação de excitação física, ela irá 

inicialmente necessitar que os adultos a acolham em sua excitação 

desorganizada e lhe ofereçam um contorno simbólico/afetivo (REIS, 2002).  

Entretanto, devido ao caráter revolucionário da proposição freudiana 

acerca da existência da sexualidade infantil, Freud (1905/2016, p. 80) 

reconheceu que essa dimensão suscita impasses no âmbito educacional e 

chegou a afirmar que: 
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Na medida em que prestam alguma atenção à sexualidade 
infantil, os educadores portam-se como se compartilhassem 
nossas opiniões sobre a construção das forças defensivas 
morais à custa da sexualidade, e como se soubessem que a 
atividade sexual torna a criança ineducável, pois perseguem 
como “vícios” todas as suas manifestações sexuais, mesmo 
que não possam fazer muita coisa contra elas. Nós, porém, 
temos todos os motivos para voltar nosso interesse para esses 
fenômenos temidos pela educação, pois deles esperamos o 
esclarecimento da configuração originária da pulsão sexual. 

 

A grande importância atribuída por Freud à sexualidade infantil deve-se à 

descoberta, por parte deste autor, de que teorias sexuais infantis permitem que 

a criança interprete o enigma de sua existência e construa, através de 

fantasias, um lugar psíquico e subjetivo que lhe permita “descolar-se da 

posição de alienação original no discurso parental” (ZORNIG, 2008, p. 82). 

Nesse sentido, Freud (1905/2016, p. 72) afirma que 

 

no oco das questões intelectuais, reside a pergunta sobre a 
origem, sobre seu lugar sexuado: a curiosidade das crianças 
pequenas se manifesta no prazer incansável que sentem em 
fazer perguntas; isso deixa o adulto perplexo até vir a 
compreender que todas essas perguntas não passam de 
meros circunlóquios que nunca cessam, pois a criança os está 
usando em substituição àquela pergunta que nunca faz. 

 

Dessa maneira, a partir de suas reflexões, Freud contribuiu para que 

pensássemos sobre a importância da postura do educador em conduzir 

questões relacionadas à sexualidade, de forma que permita à criança uma 

postura questionadora e construtiva. Nesse sentido, as práticas coercitivas e 

punitivas podem de alguma maneira inibir a postura investigativa das crianças; 

assim como as respostas falsas que os educadores habitualmente concedem 

às crianças podem amornar o desejo de descobrir e a capacidade de pensar de 

forma progressivamente mais autônoma. 

Assim, as reações dos adultos diante das manifestações da sexualidade 

infantil são essenciais para que a criança continue ou não investindo em suas 

investigações e descobertas. Pois se estes reagem de forma excessivamente 

repressiva antes questionamentos e curiosidades das crianças, é possível que 

o efeito dessas reações seja um silenciamento e amortecimento da avidez 

investigativa infantil. 
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Na compreensão da teoria freudiana sobre a sexualidade infantil, é de 

suma importância enfatizar que o adulto é constituído por seus conflitos, 

traumas e desejos infantis. Freud ressalta o valor da sexualidade infantil que é 

recalcada no adulto, e destaca que a criança coloca em cena, com sua 

sexualidade. Cabe esclarecer que 

 
O infantil em Freud se refere a dois planos: o plano da 
constituição do sujeito através da construção das teorias 
sexuais infantis e da realidade psíquica da criança; e o infantil 
que se mantém como um núcleo inconsciente presente na 
criança e no adulto, relacionado não a um tempo cronológico, 
mas a um tempo de retroação subjetiva (ZORNIG, 2008, p. 88). 

 

Torna-se, assim, fundamental refletir sobre esta noção de infantil que 

permanece na sexualidade, e que se coloca como uma questão permeada de 

impasses e dificuldades para os educadores. Isto porque se compreende que a 

realidade psíquica infantil permanece, em alguma medida, presente na idade 

adulta, não sendo rompida ou totalmente transformada de acordo com o tempo 

cronológico. E, ao contrapor à tese segundo a qual se devem impor inúmeras 

proibições ao corpo da criança, Freud (1905/2016, p. 77) atribui a inflexibilidade 

do adulto a respeito da sexualidade das crianças à amnésia por parte do adulto 

acerca de sua própria sexualidade infantil. Ele afirma: 

 

Acho que a amnésia infantil que torna a infância do indivíduo 
uma espécie de tempo pré-histórico, escondendo-lhe os 
primórdios de sua vida sexual, é responsável pelo fato de 
geralmente não se dar valor ao período da infância no 
desenvolvimento da vida sexual. 

 

Assim, a partir das contribuições freudianas, pode-se constatar que a 

sexualidade infantil é bem diferente da sexualidade adulta, tanto no que se 

refere às suas intenções quanto aos seus componentes e alvos. Nesse sentido, 

a noção de uma sexualidade infantil ampliada e extragenital se baseia, 

sobretudo, em seu caráter relacional, na medida em que está associada à 

própria constituição do sujeito, que ocorre na relação com os outros. Está 

assim desconsiderada, na perspectiva freudiana, qualquer concepção obsoleta 

que compreenda a sexualidade infantil e adulta como uma dimensão estática, 

meramente biológica, natural e guiada pelos instintos.  
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Tal perspectiva ampliada acerca da sexualidade infantil e da sexualidade 

de maneira geral contribui sobremaneira para discutirmos as concepções e 

práticas das/os professoras/es de educação infantil em relação às 

manifestações sexuais das crianças bem como para refletirmos sobre os 

efeitos das abordagens moralistas e pensarmos possibilidades de atuação que 

superem os tabus e preconceitos envolvidos na abordagem dessa temática.   

 

 

2.2 A HISTÓRIA DA SEXUALIDADE NA TEORIA FOUCAULTIANA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A DISCUSSÃO ACERCA DA SEXUALIDADE 

INFANTIL 

 

 

O conceito de sexualidade é central na obra de Michel Foucault. Na 

concepção deste autor, essa se constitui enquanto um dispositivo de 

disciplinamento dos corpos, regulando e normalizando a população. É nessa 

perspectiva que, segundo ele, são regulamentados tanto o prazer quanto os 

saberes sobre o sexo.  

Em seus três volumes3 sobre a história da sexualidade, Foucault 

descreve como esse dispositivo foi normatizado socialmente e as 

consequências dessa normatização para os modos de subjetivação. Nessa 

perspectiva, destaca que a passagem da disciplina do corpo ao governo da 

população, ocorrida na transição do século XVIII para o século XIX, é essencial 

para compreender a forma como a sexualidade irá operar na sociedade – 

essencialmente como dispositivo de controle e disciplina. 

Segundo Foucault (1977, p. 66), “há quase cento e cinquenta anos, um 

complexo dispositivo foi instaurado para produzir discursos verdadeiros sobre o 

sexo”. E tal dispositivo advém do mundo burguês, só sendo possível através do 

discurso sobre o sexo que dominava o comportamento das famílias desse 

extrato social. É por essa razão que, segundo o autor, 

 

                                                             
3 Os três volumes são: A vontade de saber, publicado pela primeira vez em 1976; O uso dos 
prazeres; e, por fim, de O cuidado de si, ambos publicados em 1984. 
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Se é verdade que a „sexualidade‟ é o conjunto dos efeitos 
produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas relações 
sociais, por um certo dispositivo pertencente a uma ciência 
política complexa, deve-se reconhecer que esse dispositivo 
não funciona simetricamente lá e cá, e não produz, portanto, os 
mesmos efeitos. Portanto, é preciso voltar a formulações há 
muito tempo desacreditadas: deve-se dizer que existe uma 
sexualidade burguesa, que existem sexualidades de classe. Ou, 
antes, que a sexualidade é originária e historicamente 
burguesa e que induz, em seus deslocamentos sucessivos e 
em suas transposições, efeitos de classe específicos 
(FOUCAULT, 1977, p. 119). 

 

Também a repressão sobre a sexualidade estaria presente desde os 

discursos da era vitoriana burguesa, sendo um símbolo da interdição do sexo, 

um controle por meio do discurso e do saber sobre o sexo. Segundo Foucault 

(2014, p.11), “a repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental de 

ligação entre poder, saber e sexualidade”. O autor enfatiza que a psicanálise, 

enquanto prática médica e discurso teórico, assim como a ciência do sexo, se 

constituíram como formas de saber e poder que, ao invés de libertar a 

sexualidade, consistem em novas formas de interdição e de repressão na 

medida em que 

 

vincula a velha injunção da confissão aos médicos da escuta 
clínica. E, através desse dispositivo, pôde aparecer algo como a 
„sexualidade‟ enquanto verdade do sexo e de seus prazeres. [...]. A 
sexualidade foi definida como sendo, "por natureza", um 
domínio penetrável por processos patológicos, solicitando, 
portanto, intervenções terapêuticas ou de normalização; um 
campo de significações a decifrar; um lugar de processos 
ocultos por mecanismos específicos; um foco de relações 
causais infinitas, uma palavra obscura que é preciso, ao 
mesmo tempo, desencavar e escutar (FOUCAULT, 1977, p. 66). 

 

O dispositivo da sexualidade, de acordo com Foucault (1995), produziu 

determinados tipos de normalidade, realizando, portanto, uma divisão dos 

sujeitos em categorias eminentemente identitárias, tais como meninos, 

meninas, homossexuais, heterossexuais etc. Estas divisões se constituem 

enquanto divisões sociais que atribuem determinados papéis sociais a 

depender da inserção que foi produzida para determinado sujeito. 

Foucault (1995) afirma ainda que as práticas divisórias e aquelas que 

operam basicamente através do dispositivo da sexualidade se inscrevem nos 
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corpos dos sujeitos e instituem os modos de subjetivação através dos quais os 

indivíduos se constituem e se compreendem como sujeitos legítimos de 

determinado tipo de conhecimento (CASTANHEIRA; CORREIA, 2009). 

Na perspectiva foucaultiana, é desse modo que a disciplina, 

compreendida como método e tecnologia de poder, dá lugar a uma outra 

modalidade de poder: a biopolítica – forma na qual o poder tende a se 

transformar no fim do século XIX e início do século XX.  

De acordo com Foucault (2005), o século XVIII pode ser compreendido 

como um momento fundamental no que se refere à passagem do 

disciplinamento dos corpos, compreendido aqui como corpo individual, para a 

lógica de governo dos corpos, ultrapassando a dimensão individual para ser 

compreendida de forma mais abrangente, como os corpos dos indivíduos que 

compõem a espécie. Assim, enquanto as práticas disciplinares usadas 

anteriormente tinham o objetivo de governar o indivíduo, a biopolítica tem como 

alvo e instrumento a população, utilizando as mesmas instâncias utilizadas 

antes para governar o indivíduo. De acordo com Foucault (1977, p. 137),  

 

os mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que a 
faz proliferar, ao que reforça a espécie, seu vigor, sua 
capacidade de dominar, ou sua aptidão para ser utilizada. 
Saúde, progenitura, raça, futuro da espécie, vitalidade do corpo 
social, o poder fala da sexualidade e para a sexualidade; [...] a 
sexualidade, quanto a ela, encontra-se do lado da norma, do 
saber, da vida, do sentido, das disciplinas e das 
regulamentações. 

 

Desse modo, na biopolítica, o disciplinamento dos corpos e do espaço é 

produzido através da composição de diferentes forças relacionadas ao poder e 

ao saber, produzindo o que é chamado de biopoder, o poder sobre a vida, 

resultante da integração entre mecanismos disciplinares e a biopolítica. 

Configura-se, assim, relações de poder capazes de modificar, controlar e 

conduzir os comportamentos. No caso da pedagogia, esses mecanismos e 

relações de poder estão presentes, por exemplo, nos instrumentos externos à 

escola – o disciplinamento baseado na ordem social, que está para além do 

âmbito escolar – assim como em pressupostos teóricos e nos documentos 

normativos. Também podem ser citados instrumentos produzidos nas próprias 
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escolas, tais como os livros de ocorrência, filas, fardamento, normas para uso 

dos espaços, entre outros.  

Foucault (2009) estabelece uma comparação entre a rotina escolar e o 

treinamento de soldados, uma vez que, nas duas situações, é exigida uma 

disciplina comportamental em que só é permitida a troca de poucas palavras, 

devendo imperar um silêncio que só pode ser quebrado por sinais, como 

gestos, sinos, palmas ou um olhar do mestre. Ou seja, obedecer às ordens é 

imprescindível. Dessa forma, o discurso científico proferido pelos especialistas 

norteou a educação das crianças na era moderna, na busca de estabelecer 

regras e disciplinar os corpos, incluindo a sexualidade infantil.  

De acordo com Foucault (1987) a pedagogia moderna está inserida em 

um contexto no qual o tempo e o espaço são organizados de maneira produtiva 

e útil. Essa abordagem da pedagogia é ocasionada por uma nova demanda no 

que se refere à escolarização. A partir da modernidade, o ambiente escolar, 

que antes era extremamente restrito e destinado aos poucos membros do 

clérigo, começa a ser expandido e a incorporar outros grupos, tais como: 

nobreza, populações provenientes dos burgos e também do campo. Assim, aos 

poucos a escola deixa de ser uma instituição restrita e passa a ser uma 

instituição conectada à noção de responsabilidade pelo desenvolvimento social 

e progresso da sociedade. A dimensão social e de controle que se estabelece 

no ambiente escolar é, portanto, uma construção histórica e social. Desse 

modo, a criança passa paulatinamente a estar inserida – sobretudo a partir do 

século XVIII – no interior de uma das questões centrais deste século: o controle 

da população.  

Nesse sentido, foi construído historicamente sobre a criança um 

conjunto heterogêneo de regimes, valores e práticas que se configura como 

uma forma de ter uma infância, influindo de forma contundente e significativa 

nas perspectivas pedagógicas modernas. Observa-se, portanto, que o 

processo de pedagogização da sexualidade das crianças envolve diversas 

práticas que se constituem a partir da noção de corpo – partindo do corpo 

individual para o corpo espécie, sob a forma de controle das populações. 

Partindo da concepção foucaultiana aqui apresentada, pode-se afirmar 

que não é possível conceber a infância enquanto construção social de forma 

dissociada do conceito de sexualidade tal como foi formulado ao longo do 
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tempo.  Segundo Moruzzi (2017, p. 285), “a preocupação com o corpo e, entre 

tantos, com o corpo da criança, é que vai redimensionar a noção moderna de 

infância”. Portanto, constata-se que a própria noção moderna de infância surge 

e se consolida em torno e na medida em que as discussões e ideias sobre 

sexualidade vão sendo apropriadas e desenvolvidas. Nessa perspectiva, a 

criança é passa a ser encarada como um corpo individual que irá se constituir e 

se configurar a partir da noção de sexualidade, transformado na noção de 

corpo-espécie, com implicações significativas nas práticas educativas adotadas 

nas instituições voltadas ao público infantil.   

A partir da teoria foucaultiana, viabiliza-se uma leitura crítica e 

problematizadora das concepções e práticas das/os professoras/es de 

educação infantil em relação às manifestações da sexualidade das crianças, 

permitindo o questionamento das razões pelas quais os saberes produzidos 

sobre o desenvolvimento psicossexual permanecem sendo suplantados por 

discursos e valores comprometidos com a imobilidade social. Ademais, 

apoiadas nas proposições de Foucault, as análises das falas das professoras 

participantes dessa pesquisa poderão considerar como a escola enquanto 

espaço de atuação dos profissionais da educação é constituída na mistura 

cotidiana entre a dimensão macro (representações hegemônicas, metas 

governamentais, normas institucionais etc.) e a dimensão micro (experiências 

concretas, desejos e expectativas de pessoas ou grupos), resultando em um 

embate de forças entre referenciais diversos os quais podem estar mais 

comprometidos oras com a manutenção da ordem oras com a transformação 

social.  
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3 A SEXUALIDADE ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO E INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA: CONTEXTO HISTÓRICO E PERSPECTIVAS ATUAIS 

 

 

Conforme discutido no capítulo anterior, sexualidade consiste em um 

conceito historicamente construído que pode ser abordado por diferentes 

prismas. Assim, a compreensão sobre este conceito varia de acordo com a 

época e cultura no qual está sendo discutido, tornando-se difícil obter-se uma 

visão única sobre o tema. Corroborando com essa perspectiva, Weeks (2000) 

acrescenta que a sexualidade não é um “domínio unificado” na medida em que 

também varia ao longo da vida social dos indivíduos. Nesse sentido, é um 

conceito multifacetado e desafiador, tornando sua discussão uma tarefa 

complexa, até mesmo para os pesquisadores da área. 

Há, ainda, frequentes sobreposições entre o conceito de sexualidade e o 

conceito de gênero. Porém, é preciso deixar claro que enquanto o primeiro 

remete à forma de cada indivíduo expressar seus desejos e prazeres, o 

segundo diz respeito ao modo como a sociedade nos reconhece enquanto 

mulheres e homens a partir das diferentes atitudes, crenças e valores 

socialmente esperados em função do sexo biológico. Nas palavras de Sayão 

(2003, p. 72), o gênero remete a uma perspectiva mais social do que individual, 

não sendo assim  

 

[...] um produto acabado ao nascimento. Ele extrapola as 
identidades que vão sendo experimentadas/sentidas pelos 
sujeitos, porque as instituições sociais (o Estado, a família, a 
creche, a escola) também expressam relações de gênero que 
podem entrar em conflito ou contradição com as subjetividades. 

 

Em perspectiva semelhante, Scott (1995) argumenta que o gênero indica 

o caráter social das diferenças baseadas no sexo, colocando em questão a 

naturalização das características tidas como femininas ou masculinas que são 

fixadas culturalmente como pertencentes a estes polos. Dessa forma, o 

conceito de gênero remete aos padrões culturais e papeis sociais esperados 

para mulheres e homens e, como tais padrões mudam de acordo com 

contextos históricos e sociais, as expectativas de gênero sofrem constantes 

mudanças. 
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No Brasil, a proposição de que a sexualidade4 seja abordada no âmbito 

de instituições educacionais, sendo assunto não apenas de foro doméstico, foi 

uma conquista alcançada graças a segmentos sociais inovadores que, em 

meados do século XX, reivindicaram a inclusão da orientação sexual nas 

escolas. De acordo com Montardo (2008, p. 164), o envolvimento da escola em 

questões relativas à sexualidade começou a ser discutida 

 

[...] quando na década de 20, Berta Lutz [pioneira feminista 
brasileira], defendeu a educação sexual com o objetivo de 
proteção à criança e à maternidade. Também na mesma 
época, em Belo Horizonte, em 1928, a Segunda Conferência 
Nacional de Educação aprovou propostas de programas de 
educação sexual nas escolas, embora esta aprovação não 
representasse um consenso entre os professores. 

 

Na Segunda Conferência Nacional de Educação, realizada em 1928, as 

propostas foram: 

 

1. A educação sexual pode e deve ser ministrada no Brasil; 2. 
Ela compreenderá três fases – uma preliminar, que se destina 
a preparar a infância para a compreensão esclarecida dos 
destinos do sexo; outra, que se propõe ministrar aos 
educandos, nas próprias salas de aulas de ciências naturais do 
curso secundário, o conhecimento das personalidades 
fundamentais; e uma última, que proporcionará ao adolescente, 
fora de qualquer curso coletivo e especialização complementar, 
que constitui a educação sexual propriamente dita.  

 

 Ainda segundo o documento oficial da referida Conferência, “nem o 

professor está naturalmente indicado para essa educação nem a sala de classe 

é o melhor lugar para se conseguir uma atitude reverente, condição precípua 

para o ensino da higiene sexual”. Adicionalmente consta no referido documento 

que o ensino deve ser “individual e não coletivo”, e que “o método individual é o 

ideal na instrução desse assunto” (CNE, 1928, p. 116). 

Porém, nos anos subsequentes, em especial entre 1935 e 1950, houve 

uma lacuna nas discussões acerca da inclusão da abordagem da sexualidade 

no currículo escolar, fato considerado como retrocesso nas iniciativas ligadas à 

                                                             
4
 Como o objeto de estudo dessa dissertação é a sexualidade das crianças, discutiremos a 

inclusão desta temática específica nos documentos oficiais da educação da infância, não 
havendo, portanto, nesse trabalho, discussão sobre a inclusão do tema gênero nos currículos 
escolares.  
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educação sexual no Brasil (SAYÃO, 1997). Nesse período, a interferência da 

Igreja Católica no sistema educacional acarretou um aumento da repressão 

sexual no âmbito escolar, situação que se estendeu até a década de 1960, 

devido ao golpe militar de 1964, que defendia uma moral através de um 

sistema repressor e que proibia a educação sexual nas escolas (SAYÃO, 

1997). 

Rompendo com a conjuntura vigente, em 1968, a então deputada Júlia 

Steimburck, do Rio de Janeiro, ofereceu um Projeto de Lei à Câmara dos 

Deputados propondo a implantação obrigatória da educação sexual nas 

escolas do país, em todas as séries escolares. O projeto teve apoio de 

deputados, educadores e intelectuais, mas, pautada em valores sociais 

tradicionais, a Comissão Nacional de Moral e Cívica do Ministério de Educação 

e Cultura (MEC) pronunciou-se radicalmente contra a implantação do projeto, 

favorecendo, mais uma vez, o recuo na educação sexual (CUNHA, 2012, p. 

36). 

O interesse em incluir a sexualidade no currículo das escolas de ensino 

fundamental e médio se intensifica a partir do momento em que esta passa a 

ser considerada importante na formação global do indivíduo. Com a abertura 

política ocorrida no Brasil após o período da ditadura militar, diversos 

movimentos sociais propuseram que o papel da escola e os conteúdos por ela 

trabalhados fossem repensados e revistos. Ainda assim, poucas foram as 

iniciativas tanto na rede pública como na rede privada de ensino.  

Em meados da década de 1980, houve relativo crescimento dos 

trabalhos desenvolvidos pelas escolas abordando a sexualidade. Tal fato 

justifica-se devido à preocupação dos educadores com o alto número de 

gravidez indesejada entre as adolescentes e com o risco de contaminação por 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) entre os jovens. Nesse momento, 

havia grande resistência das famílias à abordagem dessas questões no âmbito 

escolar, mas tal realidade foi mudando gradativamente à medida que os pais 

foram reconhecendo as próprias dificuldades em falar sobre esse assunto no 

âmbito familiar. 

De fato, segundo Reis e Ribeiro (2002, p. 82), a inclusão da discussão 

sobre sexualidade nas escolas   
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ocorreu devido a grandes mudanças no comportamento sexual 
a partir da década de 80 [do século XX].  A liberação sexual 
não foi acompanhada pelo conhecimento sexual, ou seja, a 
liberalização dos costumes possibilitava uma prática sexual 
sem que os indivíduos soubessem como evitar a concepção, 
as doenças sexualmente transmissíveis, ou mesmo conhecer 
simples e objetivamente a fisiologia sexual e os sentimentos e 
funções da sexualidade. [...]. A introdução da temática da 
sexualidade ocorreu devido à necessidade de oferecer uma 
formação global aos alunos, de promover a saúde de crianças 
e adolescentes e possibilitar ações preventivas mais eficazes.  

 

O primeiro sistema de ensino do país a implantar a orientação sexual5 

nas escolas foi a Secretaria Municipal de São Paulo, em 1989, sob a gestão da 

prefeita Luiza Erundina de Souza e do secretário de educação Paulo Freire 

(SAYÃO, 1997). Após essa implantação, a partir da década de 1990, sistemas 

municipais de ensino de outras cidades como Porto Alegre, Florianópolis, 

Recife, Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte e Santos também tomaram 

iniciativas semelhantes6.  

Também a partir da década de 1990, foram lançados diversos 

documentos norteadores da educação que incluíram a temática da sexualidade 

como objeto a ser incorporado nos currículos escolares, inclusive no âmbito da 

infância. Dentre esses, podemos citar como os mais importantes os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais da Educação, os Parâmetros Nacionais de Qualidade 

na Educação Infantil, entre outros. Para compreendermos melhor como tais 

documentos contemplaram as discussões sobre sexualidade infantil, iremos, no 

item a seguir, analisar as principais proposições de cada um deles e suas 

repercussões nos modos de compreender e trabalhar a sexualidade infantil nos 

currículos escolares. 

 

 

                                                             
5
 As discussões sobre o tema sexualidade, até o momento, eram chamadas de “educação 

sexual”, recebendo a denominação de “orientação sexual” nesta implementação em SP.  
6
 Uma iniciativa mais abrangente, porém, apenas surgiu em 2003 quando foi criado o Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) em resposta à epidemia de HIV/AIDS, com o objetivo 
de desenvolver ações de prevenção no espaço escolar com a participação da sociedade e, 
principalmente, dos adolescentes e jovens, a fim de promover os direitos sexuais e 
reprodutivos por meio da valorização da diversidade. O projeto foi fruto de uma parceria entre 
os Ministérios da Saúde e de Educação, Fundo Internacional das Nações Unidas de 
Emergência para a Infância (UNICEF), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e 
da Organização Científica e Cultural das Nações Unidas para a Educação (UNESCO).  
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3.1 O MARCO LEGAL DA EDUCAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS 

DIREITOS DAS CRIANÇAS NO BRASIL: IMPLICAÇÕES PARA O TRABALHO 

PEDAGÓGICO COM A SEXUALIDADE 

 

 

Discutir concepções e práticas de professoras/es no que tange à 

sexualidade na educação infantil implica, necessariamente, em retomar 

historicamente quando e como esta dimensão começou a ser contemplada nos 

documentos norteadores da educação brasileira e consequentemente nos 

currículos escolares. Nesse sentido, faz-se de crucial importância apontar 

como a sexualidade infantil está ou não situada em marcos legais como a 

Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nos Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (RCNEI), nos Parâmetros 

Nacionais de Qualidade na Educação Infantil (PNQEI), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais da Educação (PCN), na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), e em outros documentos editados pelo MEC e também pela 

extinta Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI). 

Nesse sentido, primeiramente é importante ressaltar que foi apenas com 

a promulgação da Constituição Federal em 1988 que o atendimento de 

crianças em creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 e 5 anos) foi reconhecido 

como dever do Estado e direito de todas as crianças. O texto constitucional 

também garante o princípio da igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, avanços fundamentais na perspectiva da qualidade e 

da ampliação dos direitos da criança independentemente de sua origem, raça, 

sexo, cor, gênero ou necessidades educacionais especiais. 

Além disso, a Constituição reconhece a criança como um sujeito de 

direitos, concepção posteriormente ratificada pelo ECA, publicado em 1990, 

que em seu Art. 3º institui que 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
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facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade. 

 

Assim, o ECA introduziu um novo paradigma no trato com as questões 

da infância, inaugurando a Doutrina da Proteção Integral, em substituição às 

legislações anteriores7.  

Outro documento de extrema importância, por constituir-se enquanto 

marco legal da educação no Brasil, é a LDB promulgada em 1996 (Lei nº 

9394/96). Dentre outros avanços, essa nova edição da LDB integra a educação 

infantil à Educação Básica, juntamente com o ensino fundamental e o ensino 

médio. Segundo o Artigo 29, 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

 

Há, portanto, a partir dessa legislação um maior reconhecimento e maior 

valorização da educação infantil, que passou a ser considerada a primeira 

etapa da Educação Básica, enfatizando as especificidades de desenvolvimento 

das crianças dessa faixa etária. Além disso, ao reconhecer os aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social como dimensões inseparáveis, considerando a 

criança como um todo, evidencia que a educação infantil é voltada ao 

desenvolvimento integral, preocupando-se com o cuidar e o educar.  

Corroborando com a concepção de criança proposta na Constituição 

Federal e no ECA, um dos principais documentos legais voltados para a 

regulação da educação infantil, o RCNEI, publicado em 1998, define a criança 

como um sujeito social e histórico que faz parte de uma organização familiar, 

inserida em uma determinada sociedade, com uma determinada cultura, em 

um determinado momento histórico. Assim, esse documento reconhece a 

criança como dotada de uma natureza singular, sendo uma pessoa que sente e 

pensa o mundo de um jeito próprio (BRASIL, 1998). 

                                                             
7
 As legislações anteriores eram principalmente os Códigos de Menores de 1927 e de 1979. 

Segundo Francischinni (2010, p. 30), o primeiro era voltado ao “atendimento do menor 
abandonado ou delinquente e não aos filhos de família, que eram regidos pelo Código Civil” e o 
segundo às crianças e adolescentes considerados em situação de pobreza, abandono ou 
envolvimento com atos infracionais.   

https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
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Nesse sentido, o RCNEI, tomando como norte a concepção de criança 

anteriormente mencionada, ressalta que as crianças são dotadas de 

capacidades afetivas, cognitivas e que interagem com as pessoas ao mesmo 

tempo em que aprendem, influenciam e compreendem seu ambiente. Em 

outras palavras, este documento afirma que as crianças aprendem com os 

outros por meio das interações que estabelece. Dessa forma, o referido 

documento esclarece que educar crianças significa propiciar situações de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada, de 

modo a contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis no âmbito 

das relações interpessoais, de ser e estar com os outros em uma atitude básica 

de aceitação, respeito e confiança, bem como para o acesso, pelas crianças, 

aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural (BRASIL, 1998). 

O RCNEI é composto por três volumes. O primeiro volume traz uma 

reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando 

concepções de criança, de educação, de instituição e do profissional. Já o 

terceiro volume aborda temas relacionados ao meio ambiente e à saúde. 

Assim, apenas o volume dois aborda a sexualidade infantil dos bebês e das 

crianças pequenas, o que é discutido de forma sucinta em apenas três páginas. 

Nesse segundo volume, são apresentadas, de modo resumido, as fases do 

desenvolvimento psicossexual propostas por Freud - mas sem fazer alusão ao 

autor - e destaca-se a “[...] compreensão da sexualidade como um processo 

amplo, cultural e inerente ao desenvolvimento das crianças. Ela pode auxiliar o 

professor diante das ações exploratórias das crianças ou das perguntas que 

fazem a respeito do tema” (BRASIL, 1998, p. 19).  

Ainda segundo o próprio RCNEI (1998, p. 15), “A exploração de seu 

corpo e movimentos, assim como o contato com o corpo do outro, são 

fundamentais para um primeiro nível de diferenciação do eu”. Ou seja, é a 

partir das experiências e experimentações com o próprio corpo e com o corpo 

do outro que a criança começa a construir sua personalidade, assim como suas 

relações interpessoais e também sua sexualidade. 

Apesar de não ser um documento voltado para a educação infantil, mas 

sim para o ensino fundamental, os PCNs, publicados em 1997, dão um 

destaque especial à temática da sexualidade, propondo-a como um dos temas 

que devem ser abordados de forma transversal ao currículo escolar, pois, além 
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de ter relações com todas as disciplinas, inclui discussões sobre corpo, 

afetividade e questões de gênero. De forma semelhante a outros documentos, 

os PCNs tratam a sexualidade como algo que se manifesta desde o 

nascimento até a morte, de formas diferentes em cada etapa do 

desenvolvimento humano, destacando ainda que “sua vivência saudável é 

fundamental na medida em que é um dos aspectos essenciais de 

desenvolvimento global dos seres humanos” (BRASIL, 1997, p. 117). 

Adicionalmente, esse documento ressalta que 

 

A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e 
na vida psíquica das pessoas, pois, além da sua potencialidade 
reprodutiva, relaciona-se com a busca do prazer, necessidade 
fundamental das pessoas. [...]. Além disso, encontra-se 
necessariamente marcada pela história, cultura, ciência, assim 
como pelos afetos e sentimentos, expressando-se então com 
singularidade em cada sujeito (BRASIL, 1997, p. 295). 

 

Nesse sentido, em relação à formação de professoras/es para o trabalho 

com a sexualidade, os PCNs defendem que  

 

O professor deve entrar em contato com questões teóricas, 
leituras e discussões sobre as temáticas específicas de 
sexualidade e suas diferentes abordagens [...] ter acesso a um 
espaço grupal de supervisão dessa prática, o qual deve ocorrer 
de forma continuada e sistemática, constituindo, portanto, um 
espaço de reflexão sobre valores e preconceitos dos próprios 
educadores envolvidos no trabalho de Orientação Sexual 
(BRASIL, 1997, p. 123). 

 

Também a Política Nacional de Educação Infantil (PNEI), datada de 

2005, alicerça-se em uma “concepção de criança como criatura e criadora, 

capaz de estabelecer múltiplas relações, cidadã de direitos, um ser sócio-

histórico, produtor de cultura e nela inserido” (BRASIL, 2005, p. 7), construída a 

partir de estudos realizados nas universidades e centros de pesquisa do Brasil 

e do mundo. Segundo a PNEI, a educação infantil tem um papel complementar 

à educação familiar, sendo a partir da convivência com diversos atores sociais 

(crianças de outras idades e adultos profissionais distintos da família) que a 

criança tem possibilidades de contato com outras áreas de investigação. Para 

tanto, é fundamental que ela construa relações não só familiares, mas com as 
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demais instituições sociais, como creches e pré-escolas, tendo a oportunidade 

de ampliar sua socialização. 

Por sua vez, os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil (PNQEI), publicados em 2006, trouxeram a importância de trabalhar as 

diferenças e o respeito à diversidade desde a primeira infância, a fim de que 

seja promovida uma educação libertadora e menos sexista. Consta no 

documento que 

 
No que toca ao tema da igualdade de gênero, o documento 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (BRASIL, 2004c), 
elaborado pela Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, propõe em seu capítulo 2 a educação inclusiva e não 
sexista e como seu primeiro objetivo “Incorporar a perspectiva 
de gênero, raça, etnia e orientação sexual no processo 
educacional formal e informal (BRASIL, 2006, p. 39). 

 

No ano de 2009, foi admitida pelo CNE a Resolução CNE/CEB nº 

5/2009, que fixa as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI), revogando a Resolução CNE/CEB nº 1/1999. Esta nova 

versão trouxe, no sétimo artigo, uma proposta pedagógica que auxilia o/a 

professor/a no trabalho com a diversidade,  

  

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais 
entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere 
ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da 
infância; 
V - construindo novas formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações 
de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, 
regional, linguística e religiosa (BRASIL, 2009). 

 

 

A menção à temática de gênero, não mencionada no documento anterior 

(1999), aponta para uma evolução na compreensão acerca da necessidade de 

superação de todas as formas de desigualdade desde a etapa da educação 

infantil, promovendo a inclusão dessa temática no trabalho com as crianças de 

0 a 5 anos. 

Mais atualmente, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020, 

encaminhado pelo governo em 15 de dezembro de 2010 para a Câmara dos 

Deputados e aprovado apenas em outubro de 2012, envolvia tópicos como a 
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revisão dos livros didáticos no que se refere ao conteúdo discriminatório acerca 

da mulher, do negro e das populações indígenas, bem como a inclusão de 

discussões relacionadas aos temas transversais e às questões de gênero e 

etnia na formação docente. Porém, em função das muitas alterações 

realizadas, estes tópicos se reduziram a apenas uma estratégia no PNE atual, 

a saber:  

 

7.23) garantir políticas de combate à violência na escola, 
inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à 
capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas 
causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a 
adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de 
segurança para a comunidade (BRASIL, 2014).  

 

Por sua vez, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 

mais recente do governo federal que dispõe sobre os currículos escolares na 

Educação Básica, homologado pelo MEC e pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) em 2017, juntamente com o PNE, foi alvo de inúmeras 

críticas sobre a abordagem que faz da diversidade, pois os termos “gênero” e 

“orientação sexual” foram retirados da versão final. Além disso, a educação 

sexual passa a ser abordada apenas nos anos finais do ensino fundamental, 

com “temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de 

grande interesse e relevância social nessa faixa etária” (BRASIL, 2017, p. 372). 

A BNCC, na Educação Infantil, institui seis direitos de aprendizagem: 

conviver; brincar; participar; explorar; expressar; e conhecer-se. Segundo o 

documento, são esses direitos que garantem as condições para que as 

crianças “aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel 

ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 

provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os 

outros e o mundo social e natural” (BRASIL, 2018). 

O direito a conviver consiste em defender que a criança deve interagir 

com uma diversidade de grupos, utilizando diferentes linguagens e aprendendo 

a respeitar as diferenças. Por direito a brincar, entende-se que a criança tem o 

direito de explorar sua criatividade, suas emoções, seu corpo e suas relações 

sociais. Participar é visto como uma ferramenta de autonomia, em que a 
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criança tenha o direito de opinar, participar das escolhas (de brincadeiras, 

materiais etc.), adquirindo, assim, o poder de se posicionar e decidir. O direito a 

explorar está relacionado ao conhecimento a sua volta, como movimentos, 

gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora 

dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: 

as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Expressar é a criança se 

reconhecer como sujeito criativo e sensível, podendo expor suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas e opiniões. Por fim, o 

direito a conhecer-se implica em construir sua identidade pessoal, social e 

cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.  

Podemos vislumbrar que o último destes seis direitos, o direito a 

conhecer-se, abre a possibilidade para um trabalho com a educação sexual 

nas escolas, na medida em que se refere à construção da identidade pessoal 

e, conforme a literatura, a sexualidade integra essa identidade.  

No âmbito da discussão feita neste trabalho, faz-se relevante também 

mencionar algumas publicações editadas pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI8). Fundada em 

2004 como uma secretaria do MEC, e extinta em 2019, objetivava assegurar o 

direito à educação com qualidade e equidade, propondo políticas públicas 

educacionais voltadas para a inclusão social.  

Para tanto, realizava ações voltadas para a Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos, para a Educação Especial na perspectiva inclusiva, para a 

Educação Ambiental, para a Educação em Direitos Humanos e Cidadania, para 

a Educação do Campo, Indígena e Quilombola, para a Educação para as 

Relações Étnico-Raciais e para a Educação para a Juventude9. 

Adicionalmente, elaborava, em uma perspectiva inclusiva, políticas 

educacionais relacionadas a gênero, orientação sexual e sexualidade, 

                                                             
8
 Anteriormente essa secretaria era chamada de Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD). 
9
 De acordo com o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, a SECADI era composta pelas 

seguintes diretorias: Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as 
Relações Étnico-Raciais; Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e 
Adultos; Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania; Diretoria de 
Políticas de Educação Especial; e Diretoria de Políticas de Educação para a Juventude. 
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salientando que a discussão destes temas nas escolas não deveria se restringir 

à dimensão dos direitos à saúde sexual e reprodutiva. 

Em 2007, a referida secretaria lançou o caderno que tinha como título 

“Gênero e diversidade sexual na escola: reconhecer diferenças e superar 

preconceitos”. Nele havia uma abordagem inicial quanto aos direitos dos gays, 

lésbicas, transexuais, transgêneros e bissexuais, bem como as diversidades 

étnico-raciais, geracionais, regionais e culturais, os direitos humanos e a 

educação ambiental. Também consistia na análise do ponto de vista da 

sustentabilidade e da inclusão social por meio de uma educação que seja 

efetivamente para todos, de qualidade e ao longo de toda a vida. 

 

Ao situar tais discussões no terreno dos direitos humanos, a 
SECAD/MEC tem em mente que a legitimidade da pluralidade 
de gênero, de identidade de gênero e da livre expressão afetiva 
e sexual vai além dos importantes aspectos relacionados ao 
direito à saúde reprodutiva [...]. Assim, a função social da 
escola volta-se à inclusão social, à superação das 
desigualdades sociais, à valorização igualitária das várias 
culturas, à preservação ambiental e ao desenvolvimento local 
(BRASIL, 2007, p. 15-16). 

 

A extinção da SECADI, através do Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 

2019, foi considerado pelos estudiosos como um retrocesso no âmbito dos 

direitos humanos/educacionais e do reconhecimento da diversidade, da 

igualdade e da inclusão no processo educativo.  

A partir da retomada dos principais documentos oficiais que abordam a 

temática da sexualidade em sua interface com a educação e com a educação 

infantil, será possível sintetizar na sequência as principais diretrizes e 

orientações que devem pautar a formação das/os professoras/es no sentido de 

capacitá-las/os para atuar pedagogicamente diante das manifestações sexuais 

das crianças no âmbito escolar. Sendo assim, a seguir serão descritas e 

discutidas as perspectivas existentes no Brasil para o trabalho pedagógico com 

a sexualidade e as formas de inclusão deste nos currículos escolares.  
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3.2 ORIENTAÇÃO SEXUAL OU EDUCAÇÃO SEXUAL? PERSPECTIVAS 

DISTINTAS PARA A INCLUSÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO COM A 

SEXUALIDADE NOS CURRÍCULOS ESCOLARES 

 

 

No âmbito dos diversos documentos normativos que regem a Educação 

Básica, em especial a educação da infância, bem como na literatura científica 

na área educacional, dois termos diferentes sobressaem-se nas referências ao 

trabalho pedagógico com a sexualidade nas escolas, são eles: orientação 

sexual e educação sexual. É importante ressaltar a existência de diferenças e 

divergências no que tange às diretrizes para o que é chamado de orientação 

sexual e para o que é nomeado como educação sexual.  

Na década de 1990, foi mais comum a adoção do termo orientação 

sexual para definir o trabalho com as questões sexuais nos contextos 

educativos. Tal termo foi, inclusive, popularizado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. No entanto, muitos autores como Werebe (1977), Goldberg (1982), 

Figueiró (2006, 2009, 2013), Guimarães (1995), Vitiello (1995), Camargo e 

Ribeiro (1999) defendiam o uso do termo educação sexual.  

Para Altmann (2004), o termo orientação sexual é problemático, pois 

pode levar à interpretação equivocada segundo a qual seria possível ensinar 

uma determinada orientação sexual. De acordo com este autor, 

 

Enquanto em países de língua inglesa e francesa o primeiro 
termo [educação sexual] é mais comum, no Brasil, na 
Educação, ele tem sido substituído nos últimos anos por 
“orientação sexual”, o qual é utilizado pelos PCN‟s e pela SME 
do Rio de Janeiro. No campo da educação, essa escolha 
parece estar ligada ao termo “orientação educacional”, uma vez 
que, historicamente, os orientadores educacionais dividiram 
com os professores de Ciências a responsabilidade por 
trabalhar esse tema na escola (BONATO, 1996). No entanto, 
sua utilização acarreta problemas de interpretação, pois, no 
campo de estudos da sexualidade e nos movimentos sociais, 
assim como, de um modo geral, na bibliografia internacional, 
“orientação sexual” é o termo sob o qual se designa a opção 
sexual, evitando-se, assim, falar em identidade (ALTMANN, 
2004, p. 3). 
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Por sua vez, conforme Camargo e Ribeiro (1999, p. 46), a expressão 

educação sexual é concebida “como um processo que se inicia mesmo antes 

do nascimento da criança e prossegue pela vida afora”. Em perspectiva 

semelhante, segundo Vitiello (1995), quando se utiliza o termo educação 

sexual, nos remetemos às ações que são responsabilidade da família e da 

escola  

Werebe (1998) também defende o uso da expressão Educação Sexual, 

pois, segundo ele, o termo orientação sexual pode se confundir com a 

chamada opção sexual (homossexualidade, heterossexualidade ou 

bissexualidade), além da primeira ser a nomenclatura adotada na maioria dos 

países. Essa é igualmente a posição de Furlani (2007, p. 198), que se faz os 

seguintes questionamentos:  

 

A substituição de um termo pelo outro („educação‟ por 
„orientação‟) asseguraria uma mudança pedagógica na 
discussão sexual tão desejada? O ponto focal é a questão 
curricular? A diferença conceitual entre os termos seria, então, 
metodológica, didática? A nova abordagem („orientação 
sexual‟) teria, portanto, o caráter de desvinculação do enfoque 
eminentemente reprodutivo, biológico, médico e normativo da 
Educação Sexual até então existente? 

 

Xavier Filha (2009, p. 90) sugere que haja uma reflexão tanto sobre a 

nomenclatura a se utilizar, quanto a sua real finalidade no que tange à 

educação da sexualidade, mais habitualmente denominada de educação 

sexual. De acordo com a autora, 

 

[...] os conceitos ou nomes que damos às coisas são [...] 
invenções culturais, fruto de redes de saber-poder que 
legitimam certos enunciados como verdadeiros, especialmente 
devido à chancela de várias ciências. Em muitos casos essa 
demarcação linguística é limitadora; em outros, possibilita que 
se tenham condições de entender processos pelos quais nos 
constituímos como sujeitos sociais. 

 

A educação sexual ou, conforme denomina Xavier Filha (2009, p. 33), a 

“educação para a(s) sexualidade(s)”, deve ser compreendida como um 

conjunto de ações e práticas que visam à reflexão e à desconstrução de 

“discursos considerados como „únicas‟ possibilidades, evidenciando que os 

discursos são construções culturais e que suas formas de enunciação são 
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capazes de produção de subjetividades”. Assim, as/os professoras/es teriam o 

papel de fornecer às/aos educandas/educandos meios para que elas/es 

consigam se desenvolver e construir sua autonomia a longo de sua trajetória. A 

educação sexual, portanto, teria um papel mais abrangente: educar e formar. 

Nessa mesma direção, Camargo e Ribeiro (1999, p. 46) afirmam que 

 

A educação sexual intencional e contínua objetiva desencadear 
falas e reflexões sobre a temática da sexualidade humana e 
pode dar-se em um espaço definido ou transversalmente 
(atravessando o conteúdo das diferentes disciplinas), 
contemplando princípios metodológicos que são fundamentais 
em educação.  

 

Assim, a contribuição do trabalho pedagógico com a sexualidade 

consiste em fornecer múltiplas possibilidades de produzir reflexões a respeito 

das diversas formas de viver a sexualidade. Desta forma, o respeito às 

diferenças, aos outros e a si mesmo deve ser a base deste trabalho 

pedagógico com a sexualidade. A educação sexual, portanto, deve estar 

apoiada na busca do desenvolvimento emancipatório, livre e responsável da 

sexualidade, sendo esta última encarada como um componente essencial da 

vida. Visa-se, assim, a realização de ações educativas que busquem promover 

a autonomia e combater padrões de comportamentos estereotipados e/ou 

hierarquizados, assim como tabus e preconceitos (GARCIA, 2005). Desse 

modo, na perspectiva da educação sexual, não se deve encarar aquelas/es 

que não se enquadram nos padrões normativos hegemônicos como 

aberrações, considerando determinadas orientações sexuais e identidades de 

gênero como desviantes ou como doenças.   

Conforme Ew et al (2017, p. 52), uma metodologia de trabalho com essa 

temática que tem se mostrado profícua são as oficinas de educação sexual nas 

escolas, as quais 

 

[...] pretendem trazer a questão da sexualidade à tona, 
produzindo espaços de interação entre pares e professores, 
partindo da premissa que os alunos já possuem conhecimento 
prévio sobre a sexualidade. A partir desse conhecimento, 
docentes e discentes podem estabelecer uma construção em 
conjunto, fazendo um alinhamento entre os seus próprios 
valores e as novas informações acessadas, dando 
singularidade a sua compreensão da sexualidade e das futuras 
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tomadas de decisão. O objetivo não é dar respostas, mas sim, 
facilitar e estimular o diálogo sobre o tema. 

 

De acordo com a UNESCO (2014), é importante que a legislação e os 

planos educacionais brasileiros incorporem perspectivas de educação em 

sexualidade e gênero, com vistas a colaborar para uma educação mais 

inclusiva, equitativa e de qualidade. Isso porque essa entidade compreende a 

educação como um processo que converge para a formação de cidadãos que 

respeitem as várias dimensões humanas e sociais sem preconceitos e 

discriminações.   

No documento intitulado “Orientações técnicas de educação em 

sexualidade para o cenário brasileiro: tópicos e objetivos de aprendizagem”, a 

UNESCO traz algumas diretrizes para o trabalho com a sexualidade em sala de 

aula. A orientação inicial é que haja a inclusão de um projeto sobre este tema 

no planejamento anual da escola e que este trabalho envolva todos os 

responsáveis pela criança, incluindo família e educadores. De acordo com esse 

documento, é necessário deixar claro às famílias a importância do trabalho 

pedagógico com este tema, e garantir que elas tenham acesso à proposta da 

escola, podendo colaborar com sugestões e participando do trabalho junto a 

ela (UNESCO, 2014). 

De forma sintética, Ribeiro (1990, p. 20) sistematiza que os programas 

voltados à educação sexual devem trazer reflexões sobre a diversidade e a  

 

[...] desmistificação dos estereótipos sexuais (por exemplo, o 
machismo e a predeterminação dos papéis sexuais em função 
de cada sexo; a dupla moral sexual; a discriminação social pelo 
fato de se ser mulher), através da procura do equilíbrio entre 
posições radicais de extrema moralidade ou vulgaridade.  

 

Adicionalmente, a educação sexual deve discutir também as diversas 

formas de repressão e violência sexual, bem como as inúmeras formas de 

abuso cometidas no dia a dia, além de propiciar reflexões sobre os 

relacionamentos sociais, a cidadania e os direitos humanos, incluindo o 

respeito à diversidade sexual. Como expressa Figueiró (2009, p.163) 

 

[...] a educação sexual tem a ver com o direito de toda pessoa 
de receber informações sobre o corpo, a sexualidade e o 
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relacionamento sexual e, também, com o direito de ter várias 
oportunidades para expressar sentimentos, rever seus tabus, 
aprender, refletir e debater para formar sua própria opinião, 
seus próprios valores sobre tudo que é ligado ao sexo. No 
entanto, ensinar sobre sexualidade no espaço da escola não se 
limita a colocar em prática, estratégias de ensino. Envolve 
ensinar, através da atitude do educador, que a sexualidade faz 
parte de cada um de nós e pode ser vivida com alegria, 
liberdade e responsabilidade. Educar sexualmente é, também, 
possibilitar ao indivíduo, o direito a vivenciar o prazer. 

 

Nesta perspectiva, a educação sexual deve ser entendida como um 

“direito habilitante”, uma vez que o ser humano que passa por uma ação 

educativa pode determinar e vivenciar melhor todos os seus outros direitos 

(RIZZI; GONZALEZ; XIMENES, 2009). Assim, o trabalho pedagógico com a 

sexualidade torna-se essencial quando se volta ao completo desenvolvimento 

de uma pessoa e às suas potencialidades, valorizando o respeito e a 

diversidade. Com isso, contribui para o exercício da cidadania, para a 

construção de conhecimentos e para o desenvolvimento de valores e atitudes. 

 

 

3.3 A EDUCAÇÃO INFANTIL E O TRABALHO PEDAGÓGICO COM A 

SEXUALIDADE: LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

 

No âmbito da educação infantil, é por meio do relacionamento com 

outras crianças, mediado pelas professoras/es, que meninas e meninos são 

inseridos em uma rede de convivência que possui sistemas de regras e valores 

com semelhanças e diferenças em relação aos valores familiares. Assim, é 

mediante o convívio com as diferenças que elas/es têm a possibilidade de 

interagir e participar de construções sociais qualitativamente diferentes. É por 

essa razão que incluir a dimensão da sexualidade nos currículos escolares e 

no trabalho pedagógico das instituições de educação infantil implica, 

necessariamente, em considerar fatores externos à escola, tais como as 

normas culturais e a educação familiar.  

No cotidiano da educação infantil, é possível observar diversas situações 

em que crianças se sentem à vontade para brincar do que querem sem 

considerar as predeterminações de cunho social. Dessa forma, não é raro 
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testemunhar cenas de meninas brincando com carros, super-heróis e robôs 

nem de meninos brincando com casas e utensílios de cozinha, por exemplo. 

Em geral, as crianças não compreendem que ao brincar com determinados 

brinquedos estarão, aos olhos dos adultos, incorporando determinados papeis 

sociais e de gênero.  

É a sociedade, a partir de uma perspectiva adultocêntrica, que espera 

que as meninas se comportem de um determinado jeito e os meninos de outro. 

E muitas vezes os comportamentos esperados para meninas e meninos são 

reforçados, de forma irrefletida, pelas/os professoras/es das instituições de 

educação infantil. Mas é preciso estar ciente que as expectativas dos adultos – 

sejam pais, professoras/es ou demais membros da sociedade – em relação aos 

comportamentos de meninas e meninos são capazes de deixar marcas nos 

corpos e nos modos de agir das crianças.  

É desde a infância que a criança pode aprender a respeitar seus direitos 

e os do próximo, valorizando as diferenças e desfrutando de relações pautadas 

em valores éticos e solidários. Mas, para tanto, ela precisa também ser e se 

sentir respeitada em suas manifestações, inclusive as relativas à dimensão 

sexual. Nessa perspectiva, a escola desempenha um papel fundamental, uma 

vez que constitui um espaço de socialização da criança e potencializa sua 

capacidade de compreensão sobre si e o mundo.  

Acerca das manifestações da sexualidade das crianças, a literatura da 

área reconhece a diversidade e pluralidade de expressões. Porém, de acordo 

com o estudo realizado por Nunes e Silva (2000), as mais comuns são: 

manipulação dos órgãos genitais; retenção de urina ou fezes; prática de beijar, 

inclusive paredes e espelhos, além de outras pessoas, numa síntese de 

narcisismo e imitação; verbalização de namoro infantil, podendo haver imitação 

de adultos e de comportamentos expostos pela mídia; observacionismo, que se 

realiza em atos como espiar colegas no banheiro, levantar a roupa de colegas 

ou apalpá-las/os, procurar ver os genitais um do outro etc.; exibicionismo, que 

consiste em mostrar os órgãos sexuais para as/os outras/os; brincadeiras e 

jogos sexuais, como brincar de marido e mulher, de médica/o, se tocarem, se 

acariciarem, comparar o tamanho do pênis, entre outras; e até mesmo a 

curiosidade sobre como as/os bebês são geradas/os e nascem. 
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Tais manifestações por vezes escandalizam adultos e educadoras/es. 

No entanto, de acordo com Maia (2005), é importante respeitar a sexualidade 

das crianças e suas diversas formas de expressão, além de ser fundamental 

também que as crianças possam contar com a mediação e orientações dos 

adultos. Por isso, a importância de propostas voltadas para a formação de 

professoras/es que busquem a superação dos preconceitos e a capacitação 

para o trabalho pedagógico com a sexualidade nas instituições educativas, em 

especial, nas de educação infantil. 

A formação de professoras/es para o trabalho com a sexualidade infantil 

se mostra complexa em função da diversidade de situações cotidianas que 

demandam intervenções docentes. As manifestações sexuais das crianças são 

variadas e cada situação é nova para os profissionais da educação, na medida 

em que uma intervenção já realizada com uma criança que toca o seu órgão 

genital não será a mesma para outra que faz o mesmo com um colega. Cada 

situação é única e, portanto, exige uma resposta singular.  

No entanto, as discussões acerca da sexualidade das crianças são 

escassas ou inexistentes nos cursos de formação das/os educadoras/es 

infantis. Essa lacuna formativa acaba por colocar algumas dificuldades para 

as/os professoras/es trabalharem pedagogicamente a sexualidade infantil. 

Outra questão que dificulta esse trabalho são os princípios morais ligados a 

este tema. Muitas/os professoras/es não se sentem à vontade quando as 

crianças manifestam algum tipo de comportamento sexual ou quando fazem 

alguma pergunta sobre o tema (RIBEIRO, 2002; SANDERSON, 2005). 

Assim, segundo Braga (2010, p. 12), 

 

Há uma necessidade de repensar as práticas escolares sob 
novas perspectivas, visando desconstruir concepções 
naturalizadas; incorporar a diferença (como valor) em torno da 
vivência da(s) sexualidade(s) e avançar das políticas de 
tolerância para uma política da diferença10 na qual a concepção 
do que é ser humano esteja sempre em aberto. 

 

E é justamente no tocante a essa necessidade de repensar as práticas 

escolares que a formação docente se mostra essencial, pois não há prática 

                                                             
10 A política da diferença, para o autor, se insurge como crítica ao multiculturalismo e à retórica 

da diversidade, que apenas tolera, convive e não ensina a reconhecer o lugar que o Outro 
ocupa, como um lugar de transformação do sujeito, de transformação social. 
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educativa dissociada de concepções acerca do que seja educar e qual sujeito a 

educação deve estar comprometida a formar – um sujeito passivo, acrítico e 

conformado ou um sujeito ativo, reflexivo e questionador. Por essa razão, 

discutiremos a seguir a formação inicial de professoras/es para atuar na 

educação infantil e as condições que essa formação precisa assegurar a fim de 

viabilizar um trabalho com a sexualidade das crianças em uma perspectiva 

respeitosa e inclusiva.     

 

 

3.3.1 A formação inicial de professoras/es e sua importância para um 

trabalho pedagógico que contemple a sexualidade na educação infantil 

 

 

Segundo Miranda (2015), a formação inicial é aquela que certifica 

profissionalmente, do ponto de vista legal, proporcionando conhecimentos 

básicos e específicos acerca de uma determinada profissão. No Brasil, no caso 

da formação inicial para a docência na educação infantil, o curso de 

licenciatura em Pedagogia é o único que tem essa prerrogativa, tendo as/os 

egressas/os deste curso, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 

IX- identificar problemas socioculturais e educacionais 
com postura investigativa, integrativa e propositiva em 
face de realidades complexas, com vistas a contribuir 
para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras;  
X – demonstrar consciência da diversidade, respeitando 
as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-
racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 
religiões, necessidade especiais, escolhas sexuais, entre 
outras. (BRASIL, 2006a).  

 

Devido às atribuições destacadas acima, constata-se que a formação 

inicial na licenciatura em Pedagogia deve permitir a aprendizagem não apenas 

de conceitos e teorias, mas também contemplar, de forma integral, diversas 

questões e temas relacionados e subjacentes ao desenvolvimento das 

crianças. Tal formação completa e de qualidade é necessária para que as/os 

professoras/es se sintam mais preparados para lidar com as curiosidades, 

dificuldades e conflitos que as crianças apresentam nas escolas.  
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Porém, segundo Miranda (2015, p. 66), 

 

Ressignificar o currículo da formação inicial de professores não 
é uma tarefa fácil. Impõe-se desenvolver a sensibilidade e a 
internalização da proposta pedagógica dos cursos de formação 
de professores e o compromisso com esta por parte de todos 
os envolvidos na formação. Não se trata somente de mudar a 
formatação, a distribuição das disciplinas no papel ou no 
projeto, mas assumir o compromisso político, técnico e 
pedagógico com a transformação social como salto inicial para 
a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e cada 
vez menos excludente. 

 

Devido a essa complexidade envolvida na discussão acerca da 

ressignificação dos cursos de formação docente, o processo de formação de 

professoras/es vem sofrendo diversas mudanças ao longo dos anos bem como 

vem recebendo diferentes tratamentos na legislação brasileira, sendo 

pesquisada e discutida por muitos estudiosos.  

De forma geral, as pesquisas realizadas nesta área, tanto em âmbito 

nacional quanto internacional, apontam a necessidade de superação do 

modelo racionalista-instrumentalista11 e de tomar a prática pedagógica como 

fonte de estudo e construção de conhecimento sobre os problemas 

educacionais (FELDMANN, 2009; GATTI, 2010; SAVIANI, 2011). A esse 

respeito, Feldmann (2009) destaca que nos cursos de formação inicial de 

professoras/es é possível constatar uma desvinculação entre teoria e prática, o 

que faz com que a realidade das escolas de Educação Básica nem sempre 

seja considerada ou discutida durante o processo formativo. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, Gatti (2010, p. 1372) nos traz que, 

através da análise das ementas de diversos cursos de formação inicial no 

Brasil, é possível constatar 

 

[...] um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática, em 
favor dos tratamentos mais teóricos, de fundamentos, política e 
contextualização e que a escola, como instituição social e de 
ensino, é elemento quase ausente nas ementas, o que leva a 
pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco 
integrado ao contexto concreto onde o profissional-professor 
vai atuar. 

                                                             
11

 O modelo racionalista-instrumentalista é baseado na concepção positivista da ciência, em 
que o ensino se faz a partir de ideias e modelos extraídos de várias ciências, tornando quase 
sempre o professor aplicador desses modelos às situações concretas do cotidiano. 



 

 

55 
 

 

Desse modo, os currículos de muitos cursos de licenciatura em 

Pedagogia não contemplam discussões acerca de temas como violência, uso 

de álcool e outras drogas, sexualidade e gênero, dentre outros. É como se tais 

assuntos não fossem necessários no processo de formação de professoras/es, 

o que acaba por contribuir para a perpetuação da ideia de que não devem ser 

debatidos nas escolas de Educação Básica. Ou seja, é passada a mensagem 

de que não é função das/os professoras/es intervirem em situações que 

envolvam a sexualidade (LEÃO, 2009). 

E, de acordo com Silva (2002, p. 136),  

 

sem uma formação inicial ou continuada eficiente e eficaz, é de 
se esperar que os resultados apontados sobre as posturas e 
práticas escolares na abordagem da Educação Sexual seja o 
que se apresenta: constituído em grande parte por atitudes 
controladoras, que são exercidas baseadas nos valores 
pessoais de cada professor/educador. 

 

Entretanto, ao avaliarem as realidades que as escolas brasileiras 

expõem no que diz respeito às questões voltadas à sexualidade, considerando 

os contextos formativos das/os educadoras/es e a dinâmica sociocultural em 

que estão inseridas/os, Camargo e Cabral (2011) argumentam que há uma 

urgência de revisão dos processos de formação docente no tocante ao trabalho 

com esta temática, pois tais processos enfatizam quase que exclusivamente os 

saberes disciplinares e pedagógicos de caráter mais teórico. Para Furlani 

(2007, p. 13), a ausência ou insuficiência de discussões acerca da sexualidade 

de crianças e adolescentes nos cursos de formação docente se faz 

extremamente problemática porque tal fato se soma “aos modelos de 

disciplinamento, censura e conservadorismo de diversos discursos sociais, 

quer sejam eles religiosos, midiáticos, jurídicos, médicos, governamentais, 

escolares”.  

Porém, em uma perspectiva ampla, o trabalho pedagógico com a 

dimensão sexual consiste em tornar o espaço escolar um lugar aberto a 

discussões, esclarecimentos e propício para a superação de preconceitos e 

tabus impostos pela sociedade. Sendo assim, segundo Britzman (1999), é 

possível refletir sobre a sexualidade a partir da utilização de artefatos 
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produzidos na cultura, como literatura, cinema, música, arte, não na 

perspectiva de tomar a sexualidade como algo a ser esclarecido – ou, no dizer 

da autora, não com a preocupação em “estabilizar o conhecimento” – mas sim 

com o objetivo de “explorar suas fissuras, suas insuficiências, suas traições e 

mesmo suas necessárias ilusões” (BRITZMAN, 1999, p. 108).  

Mas, para que esse tipo de trabalho seja possível, Britzman (1999, p. 

109) destaca que  

 

[...] é preciso que as educadoras e os educadores se tornem 
curiosos sobre suas próprias conceptualizações sobre o sexo, 
e ao fazê-lo, se tornem abertos também para as explorações e 
as curiosidades de outros relativamente à liberdade do 
„domínio imaginário‟. 

 

Para Ribeiro (2009), há variadas manifestações da sexualidade das 

crianças nas escolas, as quais sofrem variações durante as diferentes fases do 

desenvolvimento ao mesmo tempo em que geram impactos no trabalho das/os 

profissionais das instituições educacionais. As manifestações mais comuns são 

curiosidades, dúvidas, questionamentos, imitações de certos comportamentos 

dos adultos, podendo ou não haver masturbação infantil. Esta, por sua vez, 

provém, na maioria das vezes, da exploração do corpo ou como resposta a um 

estímulo corporal imediato, não estando, portanto, relacionada a fantasias 

eróticas no sentido da sexualidade adulta.  

No entanto, muitas vezes, as/os diversas/os profissionais que atuam nas 

escolas não sabem como se aproximar das crianças nem de que maneira as 

abordar quando, por exemplo, ouvem uma criança se referir a outra como 

sendo seu namorado ou sua namorada. Isso porque tendem a compreender 

afirmações ou atitudes deste tipo a partir da perspectiva do adulto, ou seja, 

tendo como referência a genitalidade e o ato sexual, desconsiderando assim a 

ótica da descoberta infantil e da apropriação que esta criança está fazendo dos 

papeis sociais.  

É por compreender a sexualidade infantil em uma perspectiva 

adultocêntrica que, diante de manifestação da sexualidade das crianças, 

muitas/os profissionais da educação intervêm com atitudes de censura e/ou 

repressão. Tal constatação nos remete a Freud (1905/2016), quando este 
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afirma que isso se deve à amnésia, por parte do adulto, acerca de sua própria 

sexualidade infantil.  

Nunes e Silva (2000) acrescentam ainda que reprimir a sexualidade da 

criança é reprimir seu corpo, que se constitui na base de sua relação consigo 

mesma e com os outros, fundamental, portanto, para a construção de sua 

personalidade. Nesse sentido, contemplar questões relativas ao trabalho 

pedagógico com a sexualidade no âmbito da formação docente é de suma 

importância, principalmente quando consideramos que as/os professoras/es 

têm um papel preponderante na formação de crianças e adolescentes.  

Ribeiro (2008, p. 2) ratifica essa posição ao afirmar que  

 

[...] como os professores e demais profissionais que lidam com 
crianças e jovens têm um papel fundamental no processo de 
aquisição de conhecimentos e valores por parte de seus 
alunos, é essencial que também estes educadores tenham um 
espaço onde possam se formar como orientadores conscientes 
e capazes de indicar caminhos e escolhas que tornem a vida 
do indivíduo menos traumática, com menos culpa e ansiedade, 
com menos preconceitos e desinformação. 

 

No entanto, passadas mais de duas décadas da proposição de 

documentos que instituem a inclusão do tema sexualidade nos currículos 

escolares e nos cursos de formação inicial de professoras/es, ainda são 

poucas as iniciativas nessa direção. Desta forma, persistem até hoje muitas 

lacunas tanto nos cursos de licenciatura quanto nas práticas das/os 

professoras/es no tocante ao trabalho pedagógico com a sexualidade.  

Paraíso (1998) alega que, em sua maioria, as/os professoras/es que 

atuam nas escolas brasileiras não tiveram uma formação que lhes permita 

questionar, criticar ou modificar as práticas culturais e sociais existentes. Desta 

feita, segundo a autora, são atribuídas inúmeras tarefas às/aos professoras/es, 

sem que lhes sejam fornecidas as condições mínimas necessárias para 

cumpri-las. Nesse sentido, a autora problematiza as políticas educacionais 

existentes, que raramente investem na formação e qualificação adequada 

das/os docentes para que essas/es possam lançar um olhar crítico 

imprescindível para adaptar e transformar os currículos escolares (PARAÍSO, 

1998). 
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De acordo com Gomes (2008), incluir nas políticas educacionais, nos 

currículos escolares e nas práticas pedagógicas temáticas relativas à 

sexualidade implica necessariamente refletir sobre os determinantes políticos, 

econômicos e sociais de fenômenos como sexismo, homofobia, discriminação, 

racismo, etnocentrismo, dentre outros. Isso, por sua vez, requer discussões 

sobre como a sexualidade relaciona-se aos papeis sociais e sobre como este 

tema está permeado por relações de poder, sendo a partir destas que se 

instaurou a supremacia dos homens sobre as mulheres; dos brancos sobre os 

negros, indígenas e quilombolas; assim como o padrão heteronormativo e 

outros.  

Por isso, torna-se essencial que as práticas das/os educadoras/es levem 

em consideração as diferentes realidades e contextos das crianças e 

adolescentes, bem como sejam direcionadas à aceitação da diversidade, 

auxiliando na superação de estigmas e preconceitos arraigados na sociedade. 

Ademais, é fundamental que as/os educadoras/es respeitem as formas de 

pensar e agir das crianças e adolescentes, ao mesmo tempo fazendo as 

mediações necessárias para o desenvolvimento de uma melhor compreensão 

destas/es sobre suas condutas, tanto em relação ao próprio corpo como em 

relação ao corpo dos colegas. Assim, o papel das/os professoras/es no tocante 

ao trabalho pedagógico com a sexualidade das crianças não deve ser nem de 

estimulação nem de vigilância repressiva.  

Conforme Feldmann (2009), as/os professoras/es não têm como dar 

respostas prontas às inúmeras manifestações da sexualidade de crianças e 

adolescentes que ocorrem nos espaços escolares, pois não há uma fórmula 

para resolver a diversidade de questões recorrentes em tais espaços. Assim, 

torna-se necessário construir formas de intervenção possíveis diante das 

diversas situações e diversos conflitos, o que pode ser feito pelo coletivo de 

professoras/es por intermédio das reuniões de discussão e planejamento, 

considerando que 

 

[...] o que há de fundamental e que precisa ser garantido é o 
processo coletivo reflexivo e continuado como possibilitador do 
auto-conhecimento, da revisão de valores, da redescoberta e 
valorização do papel do professor, da ampliação da 
consciência crítica em relação à sexualidade humana e às 
várias dimensões da Educação Sexual (SILVA, 2002, 141).  
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É nesse sentido que formatos como oficinas, cursos, assessorias, 

supervisões e/ou grupos tem se mostrado mais profícuos do que os modelos 

de educação sexual baseados na ideia de fornecer informações. Porém, 

independente do formato, se faz necessário que as ações de formação 

voltadas para o trabalho pedagógico com a sexualidade sejam direcionadas 

às/aos diversas/os profissionais que trabalham no espaço escolar, desde os 

que ocupam cargo de direção até as/os responsáveis pela merenda, 

personagens importantes do contexto escolar e que precisam também ser 

considerados como educadores. 

 

 

3.3.2 Reflexões sobre algumas possibilidades de atuação docente com a 

sexualidade na educação infantil: a potencialidade do brincar 

 

 

Partindo dessa premissa de que é inegável a necessidade de realização 

de um trabalho pedagógico com a sexualidade das crianças na educação 

infantil, as questões que se colocam são sobre as diferentes formas através 

das quais esse trabalho pode e deve ser realizado. De fato, de acordo com 

Maia (2005, p. 89),  

 

Uma vez que reconhecermos que a sexualidade está 
presente nas crianças, que há manifestações da 
sexualidade no desenvolvimento infantil, essas 
manifestações são determinantes para a vida sexual na 
idade adulta, é inegável que as crianças devem receber 
orientação sexual desde o momento em que mostram 
interesse pelo tema.   

 

A esse respeito, Braga (2004, p. 15) enfatiza que primeiramente o 

educador deve 

 

Captar necessidades que bebês evidenciam antes que 
consigam falar, observar suas reações e iniciativas, interpretar 
desejos e motivações são habilidades que profissionais de 
Educação Infantil precisam desenvolver, ao lado do estudo das 
diferentes áreas de conhecimento que incidem sobre essa faixa 
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etária, a fim de subsidiar de modo consistente as decisões 
sobre as atividades desenvolvidas, o formato de organização 
do espaço, do tempo, dos materiais e dos agrupamentos de 
crianças. 

 

Vitiello (2000) afirma ainda que é na infância que se floresce a 

sexualidade, que se manifesta por intermédio de brincadeiras explorando o 

corpo e pelas primeiras sensações proporcionadas a si e ao outro. Assim, a 

educação infantil se mostra como lócus importante para a apropriação de 

modos de pensar e de agir sobre a dimensão sexual e para a aprendizagem 

dos padrões sociais bem como a construção dos valores individuais.  

Considerando que é por intermédio das relações sociais, propiciados 

também na educação infantil, que as crianças aprendem e se desenvolvem em 

um movimento dialético de apropriação da cultura (VIGOTSKY, 1991), o brincar 

destaca-se como um precioso momento para desenvolvimento social e 

pessoal. Isso porque, para aprender, as crianças utilizam os recursos da 

imitação, do faz de conta, a apropriação da linguagem corporal, dentre outros 

que são acionados principalmente através das brincadeiras infantis. Além 

disso, o brincar consiste também em uma maneira através da qual as/os 

professoras/es podem conhecer melhor as crianças, na medida em que as 

relações desenvolvidas no momento do brincar favorecem múltiplas formas de 

expressão da criança, inclusive da sexualidade infantil.  

Segundo o RCNEI (1998), o brincar favorece a construção da 

afetividade, da moralidade e do conhecimento. Por sua vez, os PCNs propõem 

que muitas vezes as manifestações da sexualidade infantil se dão por 

intermédio de brincadeiras, apelidos, piadas, etc., podendo indicar “uma 

necessidade não verbalizada de discussão e de compreensão de algum tema” 

(BRASIL, 1997, p. 103).  

De acordo com Vigotsky (1991, p. 112), nas brincadeiras infantis, há um 

componente de imaginação que favorece a união entre o faz de conta e 

elementos da realidade. Segundo o autor, 

 

No brinquedo, a criança opera com significados desligados dos 
objetos e ações aos quais estão habitualmente vinculados; 
entretanto, uma contradição muito interessante surge, uma vez 
que, no brinquedo, ela inclui, também, ações reais e objetos 
reais. Isto caracteriza a natureza da transição da atividade do 
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brinquedo: é um estágio entre as restrições puramente 
situacionais da primeira infância e o pensamento adulto, que 
pode ser totalmente desvinculado de situações reais. 

 

Também para Brougère (1995), o brinquedo possui uma dimensão 

funcional e uma dimensão simbólica que se articulam. A dimensão funcional 

abrange o aspecto material do brinquedo, do que ele é feito, além do seu 

volume, sua forma, sua cor, o seu aspecto tátil, sua textura, seu som, seu 

cheiro, entre outros. Já a dimensão simbólica do brinquedo envolve sua 

representação e suas significações, a reprodução da realidade, características 

de gênero (masculino e feminino), antropomorfismo (semelhança com a 

aparência humana), o universo imaginário que desperta, o qual é amplo e 

depende da imaginação de cada criança.  

Ressaltando o potencial da brincadeira enquanto potencializador de 

aprendizagens para as crianças, Bazílio e Kramer (2006, p. 118) afirmam que 

 

[...] a brincadeira é desconstrução; brincando, as crianças 
estabelecem novas relações e combinações, como as peças 
de um caleidoscópio. As crianças viram pelo avesso a ordem 
das coisas e, ao fazê-lo, revelam a possibilidade de sermos 
humanos. A infância é lugar de errância, de imperfeição, e a 
brincadeira da criança se assemelha aos procedimentos de 
uma montagem cinematográfica. 

 

 Desta forma, o momento da brincadeira se torna propício para o 

professor observar o comportamento das crianças no que se refere à 

sexualidade, e conversar com elas sobre o assunto de forma natural e lúdica. 

Pesquisas apontam que no momento do brincar, em especial do brincar livre, é 

possível observar e intervir sobre os modos de as crianças relacionarem-se 

com as questões sexuais e de gênero, pois muitas vezes as crianças 

manifestam seus sentimentos através de atividades lúdicas, por outras 

linguagens que não necessariamente a linguagem oral.  

Durante as brincadeiras, as crianças tendem a imitar, imaginar, 

representar a realidade a partir do seu ponto de vista, recriando as regras do 

mundo em que está inserida. Conforme Kishimoto (2003, p. 39),  

 

A brincadeira de faz de conta, também conhecida como 
simbólica, de representação de papéis ou sociodramática, é a 
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que deixa mais evidente a presença da situação imaginária. Ela 
surge com o aparecimento da representação e da linguagem, 
em torno 2/3 anos, quando a criança começa a alterar o 
significado dos objetos, dos eventos, a expressar seus sonhos 
e fantasias e a assumir papéis presentes no contexto social. 

 

Vale dizer que o jogo simbólico é considerado por Vygotsky (1991) como 

uma atividade típica da infância e essencial ao desenvolvimento infantil, pois 

esse autor defende que a criança opera com o significado das coisas, da 

realidade que a cerca e, através do brincar, dá um passo importante na 

construção do pensamento conceitual, considerando um nível mais avançado 

de desenvolvimento. Desse modo, nas brincadeiras infantis, através da 

imaginação, há uma união entre elementos fictícios e da realidade.  

Em relação especificamente ao desenvolvimento da sexualidade, é por 

intermédio das relações sociais e do brincar que meninas e meninos vão 

aprendendo sobre os modos de ser e agir em relação aos padrões sociais. De 

acordo com Valsiner (1989), a sociedade oferece às crianças sugestões e 

modos de interação marcados pela divisão entre masculino e feminino, 

direcionando-as para brincar em conformidade à ordem instituída, o que 

frequentemente leva o menino a brincar de carrinho, e a menina, de casinha ou 

de boneca.  

Por essa interface entre brincadeiras e padrões sociais e culturais, 

segundo Ribeiro (2009), o momento do brincar é oportuno para a observação 

dessas representações de gênero e de sexualidade. Durante as brincadeiras, 

são observadas as diversas maneiras com que a criança lida com o seu corpo 

e com o do outro, como lida com determinados objetos associados ao feminino 

ou masculino, como lida com colegas do mesmo e do outro sexo, entre outras 

questões. Essas maneiras devem ser analisadas, podendo ser objeto de 

intervenção pedagógica ou servindo de base para o planejamento de 

intervenções futuras, uma vez que podem reproduzir preconceitos e 

estereótipos que geram situações negativas entre meninos e meninas (COSTA 

ET AL., 2009). 

Louro (2008, p. 87-88) ainda complementa afirmando que a escola  
 

[...] não apenas transmite conhecimentos, nem mesmo apenas 
os produz, mas que ela também fabrica sujeitos, produz 
identidades étnicas, de gênero, de classe; se reconhecemos 
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que essas identidades estão sendo produzidas através de 
relações de desigualdade; se admitimos que a escola está 
intrinsecamente comprometida com a manutenção de uma 
sociedade dividida e que faz isso cotidianamente, com nossa 
participação ou omissão; se acreditamos que a prática escolar 
é historicamente contingente e que é uma prática política, isto 
é, que se transforma e pode ser subvertida; e por fim, se não 
nos sentimos conformes com essas divisões sociais, então, 
certamente, encontramos justificativas não para observar, mas, 
especialmente, para tentar interferir na continuidade dessas 
desigualdades. 

 

Em consonância com essa perspectiva, reconhecemos, com Bourdieu e 

Passeron (2014), que a escola é ao mesmo tempo um espaço de (re)produção 

das desigualdades e ambiente privilegiado para a transformação do sujeito, na 

medida em que inevitavelmente abriga a pluralidade e permite o embate das 

diferenças que passam a ser vistas, o que pode culminar que sejam aceitas e 

respeitadas. Na perspectiva de enfatizar o potencial de transformação social da 

educação e da escola, Finco (2003) acrescenta que o espaço do brincar deve 

ser o mais democrático possível, sem delimitações para o que é considerado 

socialmente destinado a meninas e meninos. Esse acesso a todos os 

brinquedos permite que as crianças vivenciem diferentes papéis, sem 

incentivar o sexismo, permitindo experiências significativas para o seu 

desenvolvimento social e pessoal.  

Também o PPP do CMEI em que foi realizado este trabalho reconhece o 

brincar como uma dimensão fundamental do desenvolvimento da criança, 

afirmando que 

 

Enquanto professores, quando utilizamos o lúdico, tanto nos 
momentos formais quanto informais, podemos entrar no mundo 
da criança e realizar um desenvolvimento por meio das 
brincadeiras e suas representações. Entendemos que nestas 
brincadeiras, a criança observa comportamentos e pode 
identificar situações como o medo, a frustração, a angústia, 
entre outros. Entendemos ser fundamental utilizar da 
criatividade para educar, com isso podemos atingir muito mais 
na atenção e no desenvolvimento da criança, bem como na 
sua identidade e autonomia. 

 

Porém, como veremos no capítulo 5, são escassas as menções ao 

potencial do brincar como recurso mediador para a abordagem da sexualidade 

das crianças. Foi possível notar essa lacuna tanto nas falas das educadoras 
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participantes da pesquisa quanto no próprio Projeto Político Pedagógico (PPP) 

do CMEI que foi campo da pesquisa. Vale ressaltar que essa associação entre 

educação sexual (ou orientação sexual) e o recurso ao lúdico, o qual é 

representativo do universo das crianças, também não foi encontrada de forma 

explícita nos documentos norteadores da educação infantil nem nos PCN, 

sendo, portanto, necessária a realização de mais estudos e pesquisas, de 

preferência de cunho teórico-prático, para aprofundar as interfaces entre essas 

duas temáticas.  
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4. O PERCURSO METODOLÓGICO: PREMISSAS E PROCEDIMENTOS 

 

Conforme relatado na introdução deste trabalho, esse estudo contempla 

duas etapas, sendo a primeira de pesquisa bibliográfica e a segunda de 

levantamento empírico, do tipo descritivo e de natureza qualitativa, realizado 

com professoras de um CMEI do município de Natal/RN. A caracterização 

deste campo da pesquisa será feita adiante, a fim de favorecer uma melhor 

contextualização dos dados construídos e da realidade institucional em que 

convivem os sujeitos participantes da investigação. 

No que se refere à escolha pela pesquisa qualitativa, essa se justifica 

porque, segundo André (1986, p. 9), tal abordagem permite compreender 

melhor os processos e relações que perpassam as instituições educativas, 

trazendo grandes contribuições para a construção do conhecimento em 

educação. Adicionalmente, a investigação de natureza qualitativa favorece 

 

[...] um engajamento mais forte dos pesquisadores com as 
realidades investigadas, e levou ao reconhecimento da relação 
próxima entre pesquisadores e pesquisados, criando um 
compromisso maior com as necessidades e possibilidades de 
melhorias sócio educacionais, por meio de intervenções diretas 
nas realidades pesquisadas ou pelo envolvimento nos debates 
e na formulação das políticas educativas. 

 

De acordo Biklen e Bogdan (1994), a pesquisa qualitativa apresenta 

cinco características básicas: é naturalística, porque o fenômeno é estudado 

pelo pesquisador em contato direto com o ambiente e a situação em que ocorre 

o fenômeno; os dados são majoritariamente descritivos, ricos em informações 

sobre pessoas, situações e acontecimentos; a preocupação das/os 

pesquisadoras/es é estudar determinado fenômeno e compreender como este 

acontece e se manifesta nas atividades e situações cotidianas; as/os 

pesquisadoras/es interessam-se pela visão dos participantes e sobre como 

essas/es se posicionam diante das questões focalizadas; e, por fim, à medida 

em que o estudo se desenvolve, as/os pesquisadoras/es vão precisando 

melhor seu foco de visão, tornando-o mais direto e específico. Além disso, tais 

autores ressaltam que os dados designados como qualitativos são comumente 

adquiridos em contextos reais, sem que necessariamente seja necessário 
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levantar ou tentar comprovar hipóteses ou medir variáveis, buscando 

apreender as diversas perspectivas dos sujeitos e os fenômenos em sua 

complexidade. 

Torna-se ainda importante ressaltar que, nas pesquisas qualitativas, os 

significados sociais produzidos são fundamentais, uma vez que a intenção se 

concentra na compreensão e na ressignificação dos conhecimentos existentes 

acerca do objeto de estudo sob investigação. Desta forma, o foco reside na 

descrição, interpretação e compreensão mais detalhada dos fenômenos e 

processos.  

Para alcançar estes objetivos, a pesquisa qualitativa requer a adoção de 

procedimentos rigorosos a fim de permitir uma análise satisfatória e capaz de 

considerar a multiplicidade de questões que envolvem um determinado campo 

de pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Por um lado, trata-se de uma pesquisa 

que não se compromete com o ideal de neutralidade científica, posto que 

reconhece que a presença das/os pesquisadoras/es já representa, por si só, 

uma interferência no campo, mas, por outro lado, esforça-se para que o 

processo de construção dos dados não seja enviesado pelas premissas e 

preconceitos das/os pesquisadoras/es.  

Sendo assim, constata-se que, embora muitas vezes apareça definida 

em oposição à pesquisa quantitativa, essa comparação é insuficiente para 

definir uma investigação de natureza qualitativa, uma vez que há outras 

questões que devem ser consideradas (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDESZNAJDER, 2004). Por essa razão, não se trata de defender uma 

oposição binária entre pesquisa quantitativa e qualitativa, mas sim considerar 

qual destas se adequa melhor aos objetivos da investigação que se pretende 

realizar, podendo, inclusive, haver junção das duas abordagens em pesquisas 

que adotam métodos mistos. 

Na investigação que deu origem a esta dissertação, foi realizada uma 

pesquisa participante com 12 professoras de educação infantil e 02 gestoras (a 

coordenadora pedagógica e a diretora) de um CMEI do município de Natal/RN, 

na qual adicionalmente tais docentes responderam um questionário sobre 

dados socioeconômicos e sua formação, além de, em momento posterior, oito 

profissionais terem se disponibilizado a continuar colaborando com a pesquisa 

e terem concedido entrevistas semiestruturadas. Tais procedimentos serão 
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detalhados no item seguinte, juntamente com as justificativas para a escolha de 

cada um. 

 

 

4.1 PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE DADOS 

 

 

No âmbito da pesquisa qualitativa, há diversos delineamentos 

metodológicos que podem ser adotados e é relativamente comum serem 

utilizados diferentes procedimentos de construção de dados a fim de conseguir 

melhor compreensão da realidade investigada. Quando se trata de uma 

pesquisa empírica de natureza qualitativa, uma das questões a serem 

consideradas é o tipo de participação das/os pesquisadoras/es no campo da 

pesquisa, sendo este um dos critérios para definir a pesquisa participante, que 

será discutida adiante, na qual há uma participação sistemática e ativa das/os 

pesquisadoras/es na construção dos dados.  

 

4.1.1 A pesquisa bibliográfica  

 

 

Compreende-se por pesquisa bibliográfica aquela em que a 

aproximação com o objeto de estudo se dá a partir de fontes bibliográficas 

(livros, periódicos, teses, dissertações e outras modalidades de trabalhos 

acadêmicos), permitindo “a utilização de dados dispersos em inúmeras 

publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do 

quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto” (LIMA; MIOTO, 

2007, p. 40). Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266), consiste em uma 

investigação que 

 

[...] busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 
referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as 
várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará 
subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, 
como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o 
assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, é de 
suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
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sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a 
definição temática, passando pela construção lógica do 
trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e 
divulgação.  

 

No âmbito das pesquisas bibliográficas realizadas em território nacional, 

o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) destaca-se por ser um importante repositório virtual de 

periódicos científicos no Brasil, possibilitando aos pesquisadores de diferentes 

Instituições de Ensino Superior (IES) o acesso ao conhecimento produzido a 

partir de pesquisas científicas de alto nível (CAVALCANTI; MEDEIROS NETA, 

2015).  

Desse modo, a presente pesquisa foi iniciada a partir da realização de 

uma busca no Portal de Periódicos da CAPES sobre trabalhos publicados nos 

últimos dez anos (2008 a 2018) acerca de concepções e práticas de 

professoras/es de educação infantil no tocante às manifestações da 

sexualidade das crianças no contexto escolar. Os descritores escolhidos foram 

“sexualidade” e “educação infantil”, os quais foram utilizados de forma 

combinada, resultando no levantamento de 230 trabalhos em língua 

portuguesa, sendo 210 artigos, 14 dissertações e 6 teses, os quais abrangiam 

diversos recortes que tinham oras a infância oras a sexualidade como foco. 

Muitos desses, porém, apresentavam recortes demasiadamente específicos ou 

tangenciavam os interesses da presente dissertação, tornando necessário 

estabelecer critérios para seleção dos trabalhos a serem selecionados para 

análise. Tais resultados serão apresentados no capítulo seguinte. 

 

 

4.1.2 A pesquisa participante e a pesquisa ação/intervenção 

 

 

A pesquisa participante está inserida na pesquisa prática, segundo 

Demo (2000, p. 21), e “é ligada à práxis, ou seja, à prática histórica em termos 

de usar conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; nesse 

sentido, não esconde sua ideologia, sem com isso necessariamente perder de 

vista o rigor metodológico”. Complementando a referida citação, Haguete 
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(1987, p.141) definiu a pesquisa participante como sendo “uma ação 

reflexionada em um processo orgânico de mudança cujos protagonistas são os 

pesquisadores e a população interessada na mudança”.  

De acordo com Oliveira e Oliveira (1985), para desenvolver uma 

pesquisa participante, é imprescindível que ocorra uma mudança na postura 

das/os pesquisadoras/es e, consequentemente, na relação com os sujeitos de 

pesquisa, uma vez que todas/os podem ser considerados como autores deste 

processo de construção dos dados da pesquisa, assim como na produção das 

compreensões e interpretações possíveis a partir deles.  

Por sua vez, existem diversos subtipos de pesquisa participante, dentre 

as quais destacaremos aqui a pesquisa nos moldes da pesquisa 

ação/intervenção. De acordo com Thiollent (1987), embora a pesquisa ação 

seja uma forma de pesquisa participante, nem todas as pesquisas participantes 

podem ser consideradas pesquisas-ação. De fato, segundo Tripp (2005, p. 

447), faz-se necessário adotar uma definição mais estrita de pesquisa-ação a 

fim de garantir o rigor das investigações e o atendimento aos critérios 

acadêmicos, de forma que ele a propõe como “uma forma de investigação-

ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se 

decide tomar para melhorar a prática”.  

Na visão deste autor, como a pesquisa-ação se desenvolveu de maneira 

diferente para diferentes aplicações, torna-se importante ainda especificar a 

pesquisa-ação educacional, definida por ele como “uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 

utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos” (TRIPP, 2005, p. 445). Porém, mesmo no âmbito 

da pesquisa-ação educacional, há variadas tendências correlatas que 

apresentam orientações e focos específicos. 

Um ponto em comum entre as diversas tendências da pesquisa-ação 

consiste na ampliação das bases teóricas e metodológicas das pesquisas 

participantes, na medida em que propõe uma atuação transformadora da 

realidade sócio-política que constitui o campo e/ou objeto de pesquisa, 

havendo, portanto, uma radicalização da noção de interferência na relação 

entre pesquisadoras/es e sujeitos de pesquisa. A antiga lógica de neutralidade 

positivista é cada vez mais negada e a construção de metodologias que 
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permitem transformar o objeto de pesquisa a partir da ação/intervenção das/os 

pesquisadores/as é cada vez mais evidenciada.  

Por sua vez, a pesquisa-intervenção parte do pressuposto segundo o 

qual não basta conhecer e interpretar, na medida em que este tipo de 

investigação visa à modificação da realidade pesquisada através de uma ação 

transformadora. Ou seja, a 

 

Pesquisa é, assim, ação, construção, transformação coletiva, 
análise das forças sócio-históricas e políticas que atuam nas 
situações e das próprias implicações, inclusive dos referenciais 
de análise. É um modo de intervenção, na medida em que 
recorta o cotidiano em suas tarefas, em sua funcionalidade, em 
sua pragmática (AGUIAR; ROCHA, 1997, p. 97). 

 

Também para Damiani et all (2013), há certa imprecisão na definição de 

pesquisas educacionais que envolvem alguma forma de intervenção, as quais 

são chamadas pelos autores de pesquisa do tipo intervenção pedagógica. De 

acordo com eles, o uso do termo intervenção “tem causado estranhamento na 

área educacional, embora muitas pesquisas nessa área apresentem 

características que permitiriam classifica-las como interventivas” (p. 57). 

Ainda segundo Damiani et all (2013), as pesquisas do tipo intervenção 

pedagógica assemelham-se à pesquisa-ação, devido ao seu caráter aplicado; 

ao seu intuito de produzir mudanças; à necessidade de diálogo com um 

referencial teórico; à possibilidade de construção do conhecimento; e por 

consistir em uma tentativa de resolução de um problema. Porém, as referidas 

autoras apontam algumas diferenças entre as duas, centrando-se em dois 

aspectos: primeiramente, as pesquisas do tipo intervenção pedagógica não 

têm, necessariamente, os mesmos objetivos emancipatórios, de caráter 

político-social, atribuídos por diversos autores à pesquisa ação; além disso, nas 

pesquisas interventivas, “é o pesquisador quem identifica o problema e decide 

como fará para resolvê-lo, embora permaneça aberto a críticas e sugestões, 

levando em consideração as eventuais contribuições dos sujeitos-alvo da 

intervenção” (p. 60). Diferentemente, na pesquisa-ação o planejamento e a 

implementação da ação envolvem todos os participantes. 

Considerando que na pesquisa que deu origem a essa dissertação, o 

planejamento e a implementação estiveram a cargo da pesquisadora que, a 
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partir de suas próprias vivências enquanto professora de educação infantil, 

idealizou a intervenção que será descrita adiante, entendemos que a 

investigação se inspira nos moldes da pesquisa interventiva de caráter 

pedagógico. Na pesquisa realizada, foram utilizados como instrumentos para a 

construção dos dados: questionário semiestruturado, para fins de levantamento 

do perfil sociodemográfico e formativo das professoras participantes; roda de 

conversa com o grupo de professoras, com o intuito de dialogar e refletir acerca 

das suas concepções e práticas no que tange à sexualidade na educação 

infantil; e entrevista semiestruturada, para aprofundar, de forma individual, 

alguns aspectos relativos ao objeto de pesquisa.  

Convém ressaltar que, ao serem convidadas a colaborar com a 

investigação empírica que deu origem a essa dissertação, os sujeitos de 

pesquisa assinaram os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

declarando ciência de que a participação era voluntária e por adesão, e sobre 

as questões de sigilo, confidencialidade e anonimato, em conformidade com as 

normas éticas que regem as pesquisas com seres humanos.  

 

 

4.1.3 Os questionários 

 

 

Um questionário é composto por uma cadeia ordenada de perguntas, 

que serão respondidas pelos envolvidos na pesquisa, oferecendo respostas 

diretas e pontuais (MARKONI; LAKATOS, 2017).  Nesse sentido, Gil (2014) 

define o questionário como uma técnica de investigação em que as/os 

participantes serão submetidas/os a um número específico de perguntas com o 

intuito de obter informações sobre o assunto de interesse das/os 

pesquisadoras/es.  

O questionário também pode ser definido como “um conjunto de 

perguntas sobre um determinado tópico que objetiva, não testar a habilidade do 

respondente, mas identificar sua opinião, interesses, aspectos de 

personalidade e informação biográfica” (YAREMKO et all, 1986, p. 186). Assim, 

configura-se como uma ferramenta útil para obter informações de pesquisa, 
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fornecendo dados estruturados, com a vantagem de poder ser respondido sem 

a presença das/os pesquisadoras/es (COHEN; MANION, MORRISON, 2013). 

Embora semelhantes, questionário e entrevista diferem entre si, sendo o 

questionário compreendido como um conjunto de questões que são 

respondidas por escrito por aquele que é pesquisado, sem necessariamente 

haver a presença das/os pesquisadoras/es; enquanto entrevista é entendida 

como uma técnica que abrange duas pessoas numa situação “face a face” em 

que as/os pesquisadoras/es fazem perguntas e as/os pesquisadas/os 

respondem (GIL, 2002, p. 115). 

No âmbito da presente pesquisa, o questionário foi a primeira técnica 

utilizada no contato da pesquisadora com o público participante. Tal 

instrumento teve como objetivo coletar informações precisas sobre o perfil 

sociodemográfico e formativo das pessoas envolvidas, como formação 

acadêmica, tempo de atuação como educadora infantil, tempo de atuação no 

CMEI em questão, entre outras. No mesmo dia da aplicação do questionário, 

foi realizada também uma roda de conversa, a qual será discutida a seguir.  

 

 

4.2.4 A roda de conversa 

 

 

Inspiradas na perspectiva freiriana e orientada pela educação popular, 

as rodas de conversa vêm sendo desenvolvidas em diversos contextos, tendo 

sido recentemente propostas também como técnica de pesquisa na medida em 

que “possibilitam encontros dialógicos, criando possibilidades de produção e 

ressignificação de sentido – saberes – sobre as experiências dos partícipes” 

(SAMPAIO ET ALL, 2014, p. 1301). Dessa forma, enquanto proposta 

metodológica para a pesquisa, as rodas de conversa inserem-se no âmbito da 

pesquisa qualitativa e mais particularmente no tipo de pesquisa 

ação/intervenção por “permitir que os participantes expressem, 

concomitantemente, suas impressões, conceitos, opiniões e concepções sobre 

o tema proposto, assim como permite trabalhar reflexivamente as 

manifestações apresentadas pelo grupo” (MELO; CRUZ, 2014, p. 32). 
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Na pesquisa que deu origem a essa dissertação, a escolha pelas rodas 

de conversa enquanto uma das técnicas de pesquisa utilizadas na construção 

dos dados ocorreu em função da necessidade de favorecer a fala dos sujeitos, 

a saber, professoras de educação infantil que, em seu fazer profissional, lidam 

com manifestações de sexualidade das crianças, precisando, por vezes, operar 

intervenções de caráter pedagógico, a despeito de tal tema ser pouco discutido 

nos cursos de formação inicial. Assim, a roda de conversa intencionou acolher 

as falas das professoras participantes, tomando-as como protagonistas da 

própria ação pedagógica, em um espaço dialógico e horizontalizado de troca 

de saberes, ao mesmo tempo em que visou a construção de novas 

possibilidades de ação a partir de um movimento contínuo de perceber, refletir, 

agir e modificar (SAMPAIO EL ALL, 2014). 

Segundo Gatti (2005, p. 11), a roda de conversa 

 

[...] permite compreender processos de construção da 
realidade por determinados grupos sociais, compreender 
práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 
comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica 
importante para o conhecimento das representações, 
percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, 
linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada 
questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, 
relevantes para o estudo do problema visado. 

 

Além disso, a proposição e realização de uma roda de conversa sobre 

sexualidade na educação infantil com professoras que atuam nesta etapa do 

ensino teve como intuito favorecer a fala sobre um assunto relativamente 

silenciado nas escolas, muitas vezes considerado proibido, permitindo a 

desconstrução de preconceitos e de práticas pautadas em valores sociais 

tradicionais. Nesse sentido, a roda de conversa mostrou-se como uma aposta 

em direção ao desencadeamento de reflexões coletivas potencialmente 

transformadoras das concepções e práticas das professoras participantes 

acerca da sexualidade infantil.  

A roda de conversa foi previamente agendada com a coordenação da 

escola, e aconteceu durante a semana pedagógica que antecede o início do 

ano letivo. Teve duração de duas horas, período em que contamos com a 
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participação de 12 professoras e 02 gestoras (a coordenadora pedagógica e a 

diretora da escola).  

Para iniciar esse momento, foi utilizada uma dinâmica que visou 

provocar uma reflexão das educadoras sobre suas próprias formas de 

conceber e de atuar no tocante à sexualidade das crianças. A dinâmica 

consistiu em cada professora retirar de sua bolsa um objeto que a 

representasse. A partir daí, começamos uma conversa sobre 

representatividade e sexualidade.  

Posteriormente, com o objetivo de coletar informações sobre a prática 

das educadoras em sala de aula, no que se refere à sexualidade, pedimos que 

elas colocassem em um papel situações que vivenciaram e que tiveram 

dificuldades em lidar. Em seguida, distribuímos essas situações e cada 

professora sugeriu uma possível resolução para o caso. Concluída essa ação, 

abrimos um diálogo sobre as diferentes intervenções que poderiam ser 

aplicadas em cada caso, levando cada professora a refletir sobre sua prática 

perante as manifestações da sexualidade infantil. 

Ao término da roda de conversa, pedimos que aquelas professoras que 

tivessem interesse em colaborar com a continuidade da pesquisa deixassem 

seus contatos para poderem participar da próxima etapa, que foi a realização 

de entrevistas semiestruturadas. 

 

 

4.2.5 As entrevistas semiestruturadas 

  

 

De acordo com Haguette (1997) a entrevista é uma técnica 

extremamente utilizada na pesquisa qualitativa e pode ser compreendida como 

um procedimento baseado na interação social, envolvendo entrevistadoras/es e 

entrevistadas/os, com o objetivo central de propiciar o acesso, por parte das/os 

primeiras/os, a sentidos atribuídos pelo entrevistado à determinada questão ou 

tema bem como à realidade social dos atores envolvidos.  

Ainda de acordo com essa autora, a utilização de entrevistas enquanto 

técnica de pesquisa requer uma etapa de preparação, a qual é de extrema 

importância para a construção de dados satisfatórios e condizentes com os 



 

 

75 
 

objetivos da investigação. Nessa etapa de planejamento da entrevista, devem 

ser definidos: os sujeitos que serão entrevistados, local de realização, se será 

ou não gravada, e um roteiro prévio que oriente sua condução, o qual pode ser 

formado por questões objetivas, discursivas ou ambas. É também fundamental 

que haja clareza por parte das/os pesquisadoras/es sobre os objetivos da 

entrevista, para que esses sejam compatíveis com os objetivos gerais e 

específicos da investigação como um todo.  

As entrevistas denominadas como semiestruturadas, aqui utilizadas, 

consistem na combinação de perguntas objetivas e discursivas, de modo que 

a/o entrevistada/o possa discorrer sobre as questões propostas, expondo suas 

ideias, mas também faça conexões com outras questões não premeditadas 

pelas/os entrevistadoras/es (BARDIN, 2011). Este tipo de entrevista é mais 

comumente utilizado quando as/os pesquisadoras/es dispõem de informações 

bibliográficas prévias que o auxiliam na investigação da temática que pretende 

estudar. 

Ao conduzir uma entrevista baseada em um roteiro semiestruturado, 

as/os pesquisadoras/es deverão seguir o conjunto de questões que foram 

previamente estabelecidas, garantindo que os assuntos pertinentes sejam 

abordados. No entanto, ele pode fazê-lo em um contexto que se assemelha ao 

de uma conversa informal, o que constitui uma vantagem dessa técnica de 

pesquisa uma vez que, devido à interação face a face, permitem a construção 

de certa familiaridade e de uma relação de confiança entre entrevistadoras/es e 

entrevistadas/os, fazendo com que essas/es ultimas/os se sintam mais à 

vontade (SELLTIZ, 1987).  

Triviños (1987) assegura que a entrevista semiestruturada é uma das 

principais técnicas disponíveis para que as/os pesquisadoras/es consigam uma 

construção de dados fiel à realidade das/os participantes da pesquisa. Isso 

porque essa técnica, concomitantemente, estima a presença das/os 

pesquisadoras/es ao mesmo tempo em que proporciona a liberdade e 

espontaneidade necessárias às/aos entrevistadas/os. 

No âmbito dessa pesquisa, a entrevista foi pensada como uma técnica 

capaz de contemplar questões que trouxessem à tona possíveis dificuldades 

das professoras de educação infantil no que tange às manifestações da 

sexualidade das crianças. Sendo assim, o roteiro de entrevista foi constituído 
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por questões que contemplassem desde a formação das participantes até suas 

experiências em sala de aula, sem deixar de contemplar, ainda e não menos 

importante, suas concepções pessoais e práticas profissionais acerca do tema. 

 Assim, foram elaboradas as seguintes perguntas: 

1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que houve 

momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema “sexualidade 

infantil”? 

2. Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” modificou-se a 

partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te fazem pensar 

acerca desse tema? Que situações são essas? 

5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho acerca desse 

tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria ser esse trabalho? 

6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola acerca do 

tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de deveria ser o 

trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

7. Você considera que a escola em que você está e que você, enquanto 

professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? Se sim, como é 

esse trabalho? 

  

Com o consentimento das educadoras fornecido durante a assinatura do 

TCLE, as entrevistas foram gravadas, no aplicativo LisNote, que converte, 

automaticamente, o áudio em texto, obtendo o relato fiel ditado pelas 

participantes. 

 

 

4.2.6 A análise dos dados 

 

 

Em relação à análise dos dados, a presente pesquisa utilizou a técnica 

da Análise de Conteúdo de Bardin, a qual consiste em uma técnica de análise 

que, segundo Trivinos (1987, p. 160), visa 
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[...] por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou 
não, que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) das 
mensagens. 

 

Geralmente, essa é uma técnica que pode ser utilizada a partir de vários 

instrumentos de coleta de dados, tais como questionários, entrevistas, 

observações etc., devendo estar sempre conectada ao arcabouço teórico e aos 

métodos utilizados pelas/os pesquisadoras/es (BARDIN, 2011). Como a 

Análise de Conteúdo de Bardin possibilita a produção de inferências a partir de 

um texto para o seu respectivo contexto social (BAUER; GASKELL, 2002), esta 

técnica é considerada bastante completa por considerar, em suas 

interpretações, tanto a dimensão objetiva quanto a dimensão subjetiva 

implicada nos dados.  

Trata-se, portanto, de uma técnica apurada, que exige atenção, 

disciplina e dedicação por parte das/os pesquisadoras/es que pretendem 

utilizá-la. Adicionalmente, requer determinado grau de intuição e criatividade 

que permitam o aprofundamento nos dados empíricos e a construção de 

categorias de análise. Isto não significa menor grau de rigor científico, pois, de 

acordo com Bardin (2011), é de suma importância que haja extremo rigor na 

utilização da Análise de Conteúdo, de modo que seja possível atribuir 

significações aos dados que foram coletados (FLICK, 2009; MINAYO, 2001), 

atingindo um grau de abstração capaz de apontar aspectos que subjazem os 

dados brutos. Assim, é importante que as/os pesquisadoras/es tenham cuidado 

para não a aplicar de forma meramente intuitiva e não sistematizada 

(OLIVEIRA, 2008). 

Nesse sentido, na Análise de Conteúdo de Bardin, a condução da 

análise de dados envolve três etapas, quais sejam, 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (BARDIN, 2011).  

A primeira etapa, chamada de pré-análise, é o momento em que as/os 

pesquisadoras/es devem sistematizar as ideias iniciais conectadas ao objeto de 

pesquisa, considerando seu referencial teórico. Envolve uma leitura geral e a 

sistematização dos dados construídos, objetivando que o pesquisador consiga 

conduzir as operações de análise que serão realizadas nas demais etapas. 
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Desta forma, já inicialmente são estabelecidos alguns indicadores que irão 

nortear o processo de análise.  

A segunda etapa, de exploração do material, consiste em definir as 

categorias (sistemas de codificação) e realizar a descrição analítica do corpus 

(material textual coletado), além de uma investigação aprofundada, tendo como 

base os referenciais teóricos. 

A terceira etapa refere-se ao manuseio dos resultados, inferência e 

interpretação. Ocorre nela “a condensação e o destaque das informações para 

análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, 

da análise reflexiva e crítica” (BARDIN, 2011). 

Dessa maneira, no capítulo a seguir, serão apresentados e analisados 

os dados construídos a partir da utilização das técnicas de coleta e de análise 

aqui descritas, na perspectiva de responder aos objetivos da presente pesquisa 

concernentes à análise de como as professoras do CMEI investigado pensam e 

agem diante de situações que envolvem manifestações da sexualidade das 

crianças. Compreender tais concepções e práticas permitirão elaborar 

reflexões e proposições que contribuam com uma formação docente mais 

qualificada para a realização de um trabalho pedagógico com a sexualidade 

das crianças nas instituições de educação infantil.  
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Nesse capítulo, os dados construídos a partir da pesquisa bibliográfica e 

empírica serão apresentados e analisados a partir do referencial teórico bem 

como dos documentos legais que embasam essa dissertação. Contudo, é 

necessário considerar que, especialmente na pesquisa qualitativa, todo e 

qualquer resultado é sempre referente a determinados contextos e 

determinados sujeitos, ambos marcados por determinantes históricos, sociais, 

culturais e até mesmo histórias de vida de cunho pessoal. Nesse sentido, faz-

se pertinente especificar o campo e os sujeitos da pesquisa, a fim de que os 

demais dados possam ser analisados de forma circunstanciada, o que será 

feito após a sistematização dos resultados obtidos na primeira etapa da 

pesquisa.  

 

 

5.1 SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: APONTAMENTOS DAS 

PESQUISAS REALIZADAS NA ÚLTIMA DÉCADA 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a primeira etapa desta 

investigação contemplou uma pesquisa bibliográfica empreendida a partir da 

leitura dos títulos e resumos simples dos trabalhos publicados nos últimos dez 

anos (2008 a 2018) 

no Portal de Periódicos da CAPES sobre as concepções e práticas de 

professoras/es de educação infantil no tocante às manifestações da 

sexualidade das crianças no contexto escolar. 

Assim, foram selecionados, dentre os 230 trabalhos encontrados, 

aqueles que abordavam, exatamente, a sexualidade das crianças no contexto 

da educação infantil. Tal processo resultou na seleção de dez trabalhos, dentre 

artigos, dissertações e teses: Frison (2009), Maia e Spaziani (2009), Casarotti 

(2009), Silva (2010), Leão e Ribeiro (2013), Staub e Graupmann (2015), Oriani 

(2015), Silva (2015), Moreira (2015) e Ruis (2015), os quais relacionam os 

temas sexualidade e professoras/es da educação infantil (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Trabalhos acadêmicos resultantes de pesquisa bibliográfica no 

Portal de Periódicos CAPES (2008 a 2018).  

 

TÍTULO AUTORAS/ES NATUREZA ANO 

Corpo, gênero e 

sexualidade na 

educação infantil 

Lourdes Maria Bragagnolo 

Frison 

Artigo 2008 

Manifestações da 

sexualidade infantil: 

percepção de pais e 

professoras de crianças 

de 0 a 6 anos 

 

Ana Claúdia Bortolozzi 

Maia e Raquel Baptista 

Spaziani 

Artigo 2009 

Sexualidade na 

educação infantil: 

impasses dos 

professores diante das 

questões das crianças 

Magda Helena Balbino 

Casarotti 

Dissertação 2009 

Sexualidade infantil: o 

que fazer? Um olhar 

para o trabalho 

pedagógico na educação 

infantil 

Simone do Prado Silva Artigo 2010 

Curso de formação 

inicial em sexualidade: 

relato de uma proposta 

interventiva 

Andreza Marques de Castro 

Leão e Paulo Rennes 

Marçal Ribeiro 

Artigo 2013 

Educação infantil: uma 

abordagem sobre a 

sexualidade 

Fabiana Roberta Barreto 

Bonfim Staub e Edilene 

Hatschbach Graupmann 

Artigo 2015 
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Relações de gênero e 

sexualidade na 

educação infantil: 

interfaces que envolvem 

as práticas pedagógicas 

Valéria Pall Oriani Tese 2015 

Proposta teórico-

interpretativa em 

sexualidade infantil: 

contribuição à educação 

sexual a partir da 

grounded theory 

Claudionor Renato da Silva Tese 2015 

Compreendendo a 

sexualidade infantil nas 

relações de gênero: o 

lúdico como estratégia 

educativa 

Daniela Arroyo Fávero 

Moreira 

Dissertação 2015 

Ser menino e menina, 

professor e professora 

na educação infantil: um 

entrelaçamento de vozes 

Fernanda Ferrari Ruis Dissertação 2015 

 

 

Após a leitura completa dos dez trabalhos selecionados, foi feita uma 

compilação dos objetivos, procedimentos metodológicos utilizados, resultados 

alcançados e conclusões de cada um deles, conforme será sistematizado a 

seguir.  

O artigo de Frison (2009) reflete sobre as questões de gênero, 

sexualidade e corpo presentes nas práticas da educação infantil a partir de 

uma pesquisa bibliográfica, tendo como base Foucault (2003) e Louro (2008). 

Como principais conclusões, o referido trabalho apontou a necessidade de 

as/os professoras/es romperem com modelos tradicionais vigentes no processo 

de educação da criança; construírem projetos que contemplem a realidade de 
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cada escola, a cultura e as necessidades evidenciadas pelas/os alunas/os; 

propiciarem espaços para questionamentos e dúvidas que envolvam a 

temática, considerando as inquietações das crianças; criarem alternativas e 

possibilidades para ampliação dos conhecimentos sobre corpo, gênero, 

sexualidade e relações afetivas; estarem atentos aos questionamentos, nem 

sempre explicitados pelas crianças, ajudando-as na busca de soluções; 

refletirem sobre sua própria sexualidade, valores, sonhos e desejos; e abrirem 

espaços para análise de filmes, livros, revistas e imagens relacionadas aos 

temas, de forma que as crianças possam fazer suas críticas e pensar 

possibilidades. 

 Por sua vez, em seu artigo, Maia e Spazianni (2009) analisam a 

percepção de sete professoras, cinco pais e dezoito mães sobre as 

manifestações sexuais de crianças de até seis anos, por intermédio da 

aplicação de questionário semiestruturado, cujas respostas foram analisadas 

através da análise de conteúdo. As questões semiabertas referiam-se aos 

seguintes aspectos: percepções sobre sexualidade e sexualidade na infância; 

manifestações sexuais das crianças; modos de agir diante dessas situações; 

dificuldades durante o processo de formação acadêmica. As autoras 

constataram que professoras/es e pais percebem de maneira cada vez mais 

evidente as expressões de sexualidade de crianças, e costumam agir contando 

com os valores pessoais que carregam de sua própria moral sexual. No caso 

da escola em que foi realizada a pesquisa, a temática não é trabalhada 

pedagogicamente com as crianças, suas curiosidades não são exploradas em 

sala de aula, e a discussão sobre o tema não é incluída em outras atividades 

nem nos diálogos com os familiares. 

 Também Casarotti (2009) investiga os impasses das/os professoras/es 

da educação infantil diante das questões da sexualidade das crianças no 

espaço escolar. Além da revisão da literatura sobre o assunto, foram 

realizadas, a partir do referencial teórico da psicanálise, conversações com um 

grupo de oito professoras/es da educação infantil de escolas públicas e 

privadas de Belo Horizonte/MG. A análise dessas conversações permitiu 

perceber como a subjetividade das/os educadoras/es diante das questões da 

sexualidade interfere nas posturas destas/es em relação aos questionamentos 

das crianças. No decorrer das conversações, as/os professoras/es relataram a 
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importância do espaço de circulação da palavra sobre a sexualidade infantil, 

possibilitando reflexões sobre sua práxis e a construção de um novo modo de 

pensar e agir no tocante à temática. 

 A produção de Silva (2010) discute a sexualidade infantil e a importância 

da formação de professoras/es. A pesquisa realizada, de natureza qualitativa e 

do tipo bibliográfico, analisa a história da infância e da sexualidade humana, 

tecendo um olhar para as influências da cultura midiática sobre essa temática. 

Reflete, ainda, acerca da importância da educação infantil para o 

desenvolvimento sexual da criança e da formação da identidade, enfatizando 

como o trabalho pedagógico na educação infantil pode contribuir com esses 

processos. Concluiu acerca da importância do trabalho com a sexualidade na 

primeira infância e da necessidade de uma formação de professores que 

possibilite trabalhar com as questões sexuais das crianças, respeitando suas 

singularidades. 

 O artigo intitulado Curso de formação inicial em sexualidade: relato de 

uma proposta interventiva, proposto por Leão e Ribeiro (2013), objetiva 

identificar as concepções de um grupo de discentes de um curso de Pedagogia 

acerca da sexualidade infantil e das relações de gênero, levantando as 

principais necessidades formativas destes em relação a tais temáticas a fim de 

elaborar e implantar um curso interventivo. Os instrumentos empregados para 

coleta de dados foram dois questionários, os quais foram respondidos por 342 

estudantes. Deste total de respondentes, 38 participaram do curso 

posteriormente ofertado. As necessidades formativas indicadas foram: 

sexualidade, educação sexual, sexualidade infantil, abuso sexual, adolescência 

e sexualidade, e deficiências. Os resultados revelaram o quanto ainda é 

preciso fazer no que tange à formação de profissionais aptos a trabalhar 

pedagogicamente com o tema da sexualidade no contexto escolar. 

 Staub e Graupmann (2015) buscam compreender as dificuldades das/os 

professoras/es para abordarem a temática da sexualidade em sala de aula. Por 

intermédio de uma pesquisa exploratória, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com educadoras de um CMEI do estado do Paraná. Os 

resultados apontam que a sexualidade faz parte do cotidiano da sala de aula e 

que as professoras ficam muitas vezes sem saber como agir. Porém, há a 

preocupação, por parte de algumas dessas profissionais, em esclarecer e 
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orientar as crianças, e, para tanto, afirmam buscar cursos de formação e 

pesquisar sobre o tema a fim de desempenharem melhor o seu papel diante de 

manifestações da sexualidade infantil. 

Oriani (2015) faz um levantamento das percepções de educadoras/es 

sobre relações de gênero e sexualidade nas práticas pedagógicas da educação 

infantil, considerando as discussões em torno do cuidar e do educar. Além de 

pesquisa bibliográfica, foram realizadas entrevistas com: 1) educadoras/es que 

trabalham no interior de duas instituições escolares selecionadas como 

universo de pesquisa, vinculados à Rede Municipal de Ensino da cidade de 

Marília/SP; e 2) dois estudiosos da Universidade Estadual Paulista que 

trabalham diretamente com a temática no âmbito da formação continuada de 

professores. Após a análise dos dados obtidos, concluiu-se que a escola 

reproduz práticas sexistas presentes na sociedade em geral e pode trabalhar a 

favor da permanência de discriminações e preconceitos referentes à identidade 

de gênero. Notou-se que as/os professoras/es não compreendiam a 

importância da perspectiva de educar em direitos humanos em suas práticas 

pedagógicas, possivelmente porque não tiveram, nas experiências formativas 

por quais passaram, acesso a informações que lhes proporcionassem reflexões 

a esse respeito. Assim, concluiu que todas/os as/os entrevistadas/os 

consideravam importante o trabalho pedagógico com as temáticas direitos 

humanos e cidadania, porque as compreendiam como parte indissociável de 

suas relações com as crianças à medida que as tratavam com respeito. 

Silva (2015) formula um modelo teórico-interpretativo sobre sexualidade 

infantil, como contribuição à área da educação sexual e à formação de 

professoras/es nos cursos de pedagogia, bem como para formação continuada. 

Para isso, pesquisou artigos, dissertações e teses, através do site de busca 

Google Acadêmico, publicados entre 2004 a 2014. Após a análise do material 

levantado, concluiu que a sexualidade infantil se estabelece como teorização 

em uma única via: a da teoria psicanalítica da sexualidade.  

Moreira (2015) intenta compreender as representações das/os 

educadoras/es e familiares acerca da sexualidade infantil e relações de gênero 

em uma sala do 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do 

estado de São Paulo. Contou com a participação de uma professora e vinte e 

dois familiares, sendo dois pais e vinte mães. Os instrumentos empregados 
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para a pesquisa empírica foram: entrevista, questionário, diário de campo e 

atividades lúdicas. Para a realização deste estudo foram seguidos os princípios 

da teoria Histórico-Cultural. A análise de dados junto aos familiares permitiu 

evidenciar que os mesmos apontaram diferenças significativas no 

comportamento e na personalidade de meninos e meninas a partir da 

diferenciação de gênero. Sobre a análise dos dados construídos junto à 

professora, ficou constatado que são respeitadas e levadas em consideração 

as peculiaridades individuais dos alunos e das alunas no que diz respeito ao 

esclarecimento de dúvidas e limitações acerca do entendimento da 

sexualidade.  

 Por fim, Ruis (2015) investiga como as relações e representações de 

gênero são expressas por meninas e meninos, e por professor e professora no 

cotidiano de uma escola municipal de Educação Infantil. Foi adotada a 

abordagem qualitativa, tendo participado da pesquisa duas turmas de alunos e 

alunas com idades variando entre quatro e seis anos, bem como o professor e 

a professora responsáveis pelas mesmas. A coleta de dados abarcou três 

momentos: o primeiro envolveu a observação do ambiente escolar, sua 

organização e funcionamento, bem como as práticas adotadas pelas/os 

docentes e as interações com suas respectivas turmas; o segundo consistiu em 

observar as brincadeiras entre eles, a fim de verificar e apreender as relações e 

representações de gênero reveladas por meninos e meninas; e o terceiro 

compreendeu a realização de entrevistas semiestruturadas, por intermédio das 

quais averiguou-se os conhecimentos das/os docentes acerca do conceito de 

gênero e como estas/es lidam com as relações de gênero expressas pelas 

crianças. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo, 

revelando que ainda se encontra fortemente arraigada na instituição uma 

educação reprodutora das disparidades de gênero, observada nas relações 

estabelecidas entre as professoras, professor e meninos e meninas. Além 

disso, os resultados apontaram lacunas na formação docente sobre as 

questões de gênero, diversidade sexual, sexualidade e Educação Sexual. 

 

 

5.2 O CAMPO DA PESQUISA 
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A pesquisa foi realizada em um CMEI situado na zona sul do município 

de Natal/RN, inaugurado em 2013, com recursos provenientes do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do Programa 

Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 

(Próinfância)12. Sua fundação visou atender à demanda das famílias de 

crianças do bairro, como também às determinações do Ministério da Educação 

(MEC), em obediência à Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 

9394/96, que no seu artigo 29 considera a Educação Infantil como a primeira 

etapa da educação básica, devendo a mesma ficar sob a responsabilidade do 

sistema de ensino de cada município (BRASIL, 1996).  

Funcionando em sede própria, o CMEI atende uma clientela de 

aproximadamente 150 crianças, divididas em dois grupos: crianças na faixa 

etária de um ano a um ano e onze meses são atendidas em regime de tempo 

integral, e crianças de dois anos a cinco anos e onze meses são atendidas em 

apenas um turno. As crianças matriculadas no CMEI são oriundas do bairro da 

escola e de bairros circunvizinhos, formados majoritariamente por famílias 

assalariadas, com profissões e ocupações diversas como comerciantes, 

servidores públicos, autônomos etc.  

O referido CMEI conta com uma equipe docente formada por 14 

educadoras/es infantis e sua gestão é democrática, contando com o cargo de 

gestor/a administrativo/a e financeiro/a e de gestor/a pedagógico/a, ocupados 

por professoras/es eleitas/os, além do cargo de coordenação, ocupado por 

profissional encaminhada/o pela Secretaria Municipal de Educação da cidade 

de Natal/RN. O quadro administrativo e pessoal é composto por 02 auxiliares 

de secretariado, 02 cozinheiras, 02 auxiliares de cozinha, 03 auxiliares de 

serviços gerais, 04 porteiros e 02 porteiros noturnos. 

As crianças são organizadas em cinco agrupamentos de acordo com a 

idade: um a um ano e onze meses (berçário), dois a dois anos e onze meses 

(nível I), três a três anos e onze meses (nível II), quatro a quatro anos e onze 

meses (nível III), e cinco a cinco anos e onze meses (nível IV). Em cada 

                                                             
12

 O Proinfância, instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, é uma das ações do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do MEC, visando garantir o acesso de crianças 
a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação 
Infantil.  

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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agrupamento está lotada/o um/a professor/a, formada/o em Pedagogia, e um 

auxiliar de atividades educativas que possui formação em Curso Normal de 

nível médio (Técnico de Magistério) ou estagiário em Pedagogia por turno 

(sistema parcial). No caso do berçário, são 02 professores e 02 auxiliares por 

turno (sistema integral).  

Na instituição, existe apenas uma turma de berçário, duas turmas de 

nível I (uma pela manhã e outra à tarde), duas turmas de nível II (uma pela 

manhã e outra à tarde), uma turma de nível III pela manhã e uma turma de 

nível IV pela tarde. O quantitativo de crianças por turma está fixado de acordo 

com a Resolução Nº 01/2012 – Conselho Municipal de Educação (CME), do 

Município de Natal/RN: 

 

 1 ano a 1 ano e 11 meses: mínimo 08 - máximo 16 crianças 

 2 anos a 2 anos e 11 meses: mínimo 12 - máximo 20 crianças 

 3 anos a 3 anos e 11 meses: mínimo 15 - máximo 22 crianças 

 4 anos a 4 anos e 11 meses: mínimo 20 - máximo 25 crianças 

 5 anos a 5 anos e 11 meses: mínimo 20 - máximo 25 crianças 

 

A estrutura física da instituição conta os seguintes espaços: 05 salas de 

aula; 01 refeitório aberto; 04 banheiros infantis; 04 banheiros adultos; 02 

cozinhas, sendo uma para os funcionários e outra para o preparo dos alimentos 

das crianças com depósito pra guardar alimento e uma dispensa; 01 espaço 

aberto (quadra/pátio); 01 sala de psicomotricidade; 01 sala dos professores e 

01 sala de direção com secretaria.  

Segundo o PPP do CMEI, atualizado em 2017, a metodologia adotada 

está baseada na concepção sócio-interacionista, desenvolvida a partir da teoria 

de Vigostky (1984), autor que trabalha a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento a partir de uma perspectiva social, histórica e cultural. Assim, 

a instituição entende que  

 

[...] dentro de uma concepção de ensino sócio-interacionista, o 
nosso dever é propor projetos interessantes aos alunos, 
considerando seus conhecimentos prévios, ensinando-os a 
buscar informações e metabolizá-las, respeitando as diferenças 
entre eles (PPP, 2017, p. 32). 



 

 

88 
 

 

 Ainda segundo o PPP, o objetivo do CMEI é possibilitar que as crianças 

possam explorar, interagir e descobrir todas as possibilidades de 

conhecimento, incluindo o próprio corpo, o espaço, a natureza, as relações 

sociais e interpessoais, entre outros, a fim de promover o desenvolvimento 

integral (físico, motor, cognitivo, social e pessoal). Entendemos que o trabalho 

pedagógico com a sexualidade se insere no âmbito da formação integral, 

defendida tanto pelos documentos norteadores da educação infantil como pelo 

PPP do CMEI.  

  

 

5.3 AS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada com 12 professoras, além da diretora e da 

coordenadora da escola, totalizando 14 participantes. Os principais dados 

relativos ao perfil e à formação das participantes seguem sistematizados na 

tabela abaixo (Tabela 2), tendo sido omitida a formação em nível de graduação 

em razão de todas terem formação em Pedagogia.  

 

Tabela 2 – Perfil socioprofissional e formativo das professoras participantes da 

pesquisa.  

 

Nome 

fictício 

Idade Magistério Pós-Graduação Tempo de 

docência 

Docência 

na Ed. 

Inf. 

Docência 

no CMEI 

Adriana 35 Não Psicopedagogia 13 anos 13 anos 1 semana 

Dinda 43 Sim Psicomotricidade 

e 

Psicopedagogia 

16 anos 13 anos 3 anos 

Drica 53 Sim Não 20 anos 20 anos 6 anos 
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Joana* 44 Não Não Não 

respondeu 

Não 

respondeu 

1 semana  

Lara* 21 Não Não 6 meses 6 meses 6 meses 

Lena 49 Sim Alfabetização 20 anos 15 anos 1 ano 

Maria 56 Sim Não 26 anos 11 anos 5 anos 

Marta* 54 Sim Ed. Infantil 30 anos 30 anos 1 semana 

Mila* 33 Sim Psicopedagogia 13 anos 13 anos 1 semana 

Paula* 23 Não Não 1 ano 1 ano 1 ano 

Ruth 32 Não Psicopedagogia 10 anos 8 anos 6 meses 

Sandra 40  Sim Gestão em 

processos 

educativos 

24 anos 24 anos 5 anos 

Shirley 44 Não Não 3 anos 2 anos 2 anos 

Solange*13 59 Sim Mídia em 

educação 

33 anos 26 anos 3 anos 

 

Como mostrado no quadro, as idades das participantes variaram entre 

21 e 59 anos, revelando uma heterogeneidade no que tange a essa variável. 

Conforme exposto anteriormente, todas as professoras eram graduadas em 

pedagogia. Adicionalmente, nove delas cursaram magistério e oito haviam 

realizado cursos de especialização em áreas como psicopedagogia (04 

participantes), alfabetização (01 participante), educação infantil (01 

participante), psicomotricidade (01 participante), gestão em processo educativo 

(01 participante) e mídia na educação (01 participante)14.  

                                                             
13

 Essa foi a única das participantes que não escolheu o nome fictício a ser utilizado na 
dissertação em função de apenas ter participado da roda de conversa, momento no qual não 
foi apresentada essa demanda. Todas as participantes cujos nomes constam na Tabela 2 com 
um asterisco não participaram da etapa das entrevistas.  
14

 Uma docente possuía dois cursos de especialização, sendo por essa razão que foram 
contabilizados 09 cursos dentre as oito docentes que possuem pós-graduação. 
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As docentes que participaram da pesquisa atuavam em diferentes 

turmas de educação infantil, desde o berçário até o nível IV, atendendo 

crianças com idades variando de 1 ano a 5 anos e 11 meses, além de duas 

docentes em cargo de gestão (direção e coordenação). O tempo de atuação na 

docência variou entre 6 meses e 30 anos, mas a maioria possuía mais de 10 

anos de profissão bem como atuava desde o início com turmas de educação 

infantil. Já em relação ao tempo de atuação no CMEI, a variação foi menor, 

com as professoras mais recentes declarando que atuavam na instituição há 

apenas 1 semana enquanto as veteranas possuíam 5 ou 6 anos de exercício 

profissional naquele CMEI.  

Através da análise desses dados, foi percebido que apenas metade das 

professoras possui o curso de pós-graduação, demonstrando que existe falta 

de oportunidade ou de interesse em se aperfeiçoar em sua profissão. Tal dado 

reforça ainda a importância da formação inicial, haja vista que para aquelas 

que fazem cursos de pós-graduação ou participam de formações continuadas, 

as concepções e práticas são em grande medida norteadas pela formação em 

nível de graduação.  

Devido ao perfil heterogêneo das participantes em relação a algumas 

variáveis, em especial o tempo na docência e as experiências de formação 

continuada, será possível perceber, também, nos relatos das professoras 

durante a roda de conversa e nas entrevistas, diferentes concepções, posturas 

e práticas no que diz respeito às manifestações da sexualidade das crianças na 

educação infantil. Tais diferenças serão evidenciadas a seguir, na análise dos 

dados construídos nas demais etapas da investigação.  

 

  

5.4 ANÁLISE DAS FALAS E MATERIAIS ESCRITOS ORIUNDOS DA RODA 

DE CONVERSA 

 

 

O primeiro contato com as participantes foi durante a semana 

pedagógica do CMEI, realizada em fevereiro de 2019. A autora da dissertação 

foi convidada pela gestão da instituição para propor um momento de reflexão 

acerca do tema sexualidade infantil. A partir do convite, foi realizado o 
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planejamento para a condução de uma roda de conversa sobre o tema, na qual 

a pesquisadora assumiria o papel de mediadora, ao mesmo tempo em que 

estaria construindo os dados da pesquisa. 

Esse primeiro contato com as professoras foi iniciado com uma breve 

apresentação da pesquisadora e dos objetivos daquele momento, tendo sido 

explanado que, diante das inquietações da pesquisadora em sua prática 

pedagógica no que tange à sexualidade das crianças na educação infantil, sua 

participação na roda de conversa tinha a finalidade de proporcionar trocas de 

experiências e de saberes acerca do tema. Nesse sentido, foi explicado 

também que aquela participação fazia parte de uma pesquisa de mestrado. 

Adicionalmente, foram feitos esclarecimentos acerca da livre adesão e sobre os 

procedimentos éticos para assegurar o anonimato das participantes e a 

confidenciabilidade das informações. Na sequência, foi solicitado que quem se 

disponibilizasse a participar da pesquisa assinasse o TCLE e respondesse a 

um questionário com dados sobre o perfil socioeconômico e profissional. Todas 

as pessoas presentes se disponibilizaram a participar e assinaram o TCLE.  

A roda de conversa teve duração de 02 horas. A introdução ao tema se 

deu através de uma breve fala da pesquisadora, em que foi mencionada a 

importância dos estudos de Freud (1905/2016) sobre a existência de uma 

sexualidade infantil e como essa descoberta gerou inicialmente bastante 

perplexidade, mas paulatinamente desencadeou novos estudos sobre 

dimensão sexual presente no desenvolvimento das crianças. As professoras 

foram participativas, e compartilharam muitas inquietações e curiosidades.  

De modo geral, foi possível apreender que, de acordo com a 

compreensão delas, a sexualidade engloba um campo extenso, envolvendo 

características biológicas e corporais bem como comportamentos socialmente 

atribuídos a meninos e/ou meninas, além da dimensão afetiva e curiosidades 

sobre o próprio corpo e o do outro. Percebeu-se, assim, como para as 

professoras as questões relativas à sexualidade se entrelaçam às questões de 

gênero, não havendo elementos que nos permitam afirmar se elas 

compreendem as diferenças entre esses dois construtos. 

Nessa fala inicial da pesquisadora, também foi enfatizado que, de 

acordo com a teoria freudiana, a sexualidade infantil é diferente da sexualidade 

adulta. Nesse momento, as professoras foram unânimes em concordar que o 
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olhar sobre a sexualidade das crianças é balizado por uma perspectiva 

adultocêntrica e admitiram que muitas vezes suas próprias reações às 

manifestações sexuais infantis eram baseadas nesse preceito. 

 Após esse momento inicial, foi realizada uma dinâmica de grupo, com o 

intuito de incitar as professoras a refletirem a respeito das próprias concepções 

de sexualidade e também de gênero15. Para tanto, foi solicitado que cada 

professora escolhesse, entre os objetos que tinham em mãos, algo que 

considerasse representa-la e colocasse sobre a mesa. Algumas se 

entreolharam e observaram o que a colega havia escolhido. Foi um momento 

que não exigiu muito tempo, de modo que elas fizeram quase que 

instantaneamente ao olharem para dentro da bolsa (de onde a maioria retirou o 

objeto escolhido). Dentre os objetos escolhidos, tivemos três batons, duas 

chaves de casa, dois cadernos, uma chave de carro, um bloco de notas, uma 

garrafa de água, uma caneta piloto, uma nécessaire e um pacote de biscoitos. 

Após colocarem os objetos sobre a mesa, foram questionadas se, na opinião 

de cada uma, o objeto escolhido teria alguma relação com o tema sexualidade. 

Neste momento, surgiram duas dúvidas: “Sexualidade, que você diz, é que tem 

que ser de mulher?”, “Sexualidade... tipo relacionado a sexo?”. Expliquei, 

primeiramente, que fosse algo que lhe proporcionasse algum tipo de satisfação 

ou prazer. 

As três professoras que escolheram o batom responderam 

respectivamente que: 1) o objeto representa a vaidade e a feminilidade; 2) a 

deixava mais arrumada; e 3) a representa porque não consegue ficar sem usar 

batom. Por sua vez, as duas professoras que escolheram as chaves de casa 

justificaram a escolha afirmando que estas remetiam ao prazer de estar em 

casa. As duas que escolheram o caderno destacaram: 1) o fato de ser 

“decorado para meninas” e isso era algo que ela realmente gostava; e 2) por 

ter na capa a Hello Kitty, personagem do qual ela “era fã desde pequena”. A 

chave do carro foi relacionada à necessidade de se deslocar durante o dia a 

dia. O bloco de notas foi associado à praticidade e à necessidade de registrar 

informações importantes. A caneta piloto foi relacionada ao prazer de dar 

                                                             
15

 Embora o objeto de estudo dessa dissertação seja a sexualidade infantil, não contemplando, 
no delineamento da pesquisa, o conceito de gênero, ao planejarmos a roda de conversa 
percebemos que não seria possível separá-los no âmbito dessa intervenção. 
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aulas, por ser este seu maior instrumento de trabalho. A escolha pela 

nécessaire foi justificada em função de ser útil para guardar “coisas de 

mulheres”. Por fim, a garrafa de água e o pacote de biscoitos foram 

relacionados ao prazer que sentiam ao comer e beber, por se tratarem de 

necessidades físicas.  

Chamou nossa atenção o uso da palavra “prazer” em algumas 

situações, pois, embora não estivesse se referindo diretamente ao tema da 

sexualidade, relaciona-se ao sentido amplo de obtenção se satisfação referido 

por Freud (1905/2016) como algo inerente a todos os seres humanos. Nessa 

perspectiva, foi questionado ao grupo o que seria prazer. Uma professora 

respondeu que o prazer está relacionado a qualquer situação que deixa uma 

pessoa feliz. Outra professora concordou, acrescentando que geralmente as 

pessoas atribuem a essa palavra uma conotação sexual.  

Na sequência do debate, foi introduzida a questão sobre se, na 

concepção das docentes, a criança sentiria prazer no seu dia a dia. Houve 

consenso que sim. Porém, apenas uma professora disse expressamente 

considerar “normal a criança gostar de acariciar o próprio corpo”, justificando 

que traz sensações boas e trazendo, assim, nesta resposta, o conceito de 

prazer enquanto satisfação corporal. Através da linguagem não verbal, as 

demais participantes concordaram com essa colocação.  

No entanto, uma das professoras introduziu a questão de que é delicado 

“falar sobre sexo para crianças”. Aproveitando a colocação, foi questionado se, 

para elas, existiria diferença entre sexualidade e sexo. Elas disseram que sim, 

o que conduziu a roda para a próxima questão sobre se seria difícil para elas 

lidarem com a sexualidade das crianças na escola.  

Diante dessa questão, muitas educadoras disseram que sim, e 

atribuíram essa dificuldade a alguns fatores sociais. A professora Sandra 

atribuiu ao relacionamento entre a escola e a família, argumentando que 

trabalhar temas como esse na escola poderia gerar conflitos com a família, 

uma vez que a família poderia se incomodar por se tratar de um assunto 

“delicado”. Por sua vez, a professora Ruth mencionou a questão da religião, 

apontando que a sexualidade é uma questão que deve ser conversada quando 

a criança se tornar adulta, não sabendo como lidar quando isso ocorre na 

infância. De fato, tanto relatos decorrentes da experiência profissional como 
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resultados de pesquisas indicam que o receio da equipe escolar em relação às 

reações das famílias é um elemento que dificulta ou impede a abordagem de 

certas temáticas por parte da escola, incluindo a sexualidade (CIAFFONE; 

GESSER, 2014).  

Tais falas que referem-se à abordagem da sexualidade como uma 

prerrogativa das famílias insere-se no contexto citado por Paula e Porto (2019), 

referindo-se ao modo como tradicionalmente o Brasil se organizou para pautar 

as discussões sobre gênero e sexualidade, o qual atribui ao âmbito familiar o 

direito e a liberdade de educar as crianças de acordo com os seus preceitos. 

Porém, segundo as autoras, responsabilizar as instituições educativas, como 

as escolas e universidades, pela realização dessa abordagem “não desqualifica 

os saberes familiares, mas amplia o espectro de questões presentes, 

pautando-se nos discursos científicos” (PAULA; PORTO, 2019, p. 198). 

Por sua vez, assumindo uma posição mais pessoal, a professora Paula 

disse que, para ela, sexo e sexualidade são assuntos de adultos e 

responsabilidade da família, e que deveria ser trabalhado em casa. Maria e 

Mila, concordando com Paula, acrescentaram que a abordagem sobre essas 

questões deveria ser responsabilidade dos pais, que deveriam orientar de 

acordo com a religião e a cultura de cada família. Contrapondo-se a essas 

posições, a professora Drica defendeu a ideia de que a escola deve sim ser um 

espaço para se falar sobre sexualidade, já que se trata de um ambiente de 

cuidado e educação e, muitas vezes, a criança não tem esse espaço para 

conversas dentro de casa. 

Um dos fatores preocupantes na concepção de que se deve atribuir 

somente à família a responsabilidade em conversar com a criança sobre 

sexualidade é que, na maioria das ocorrências de abusos sexuais com 

crianças, os agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente 

familiares, e o ambiente de ocorrência do abuso é casa ou suas imediações 

(CIAFFONE; GESSER, 2014). Para Itamar Gonçalves, da ONG Childhood 

Brasil, que trabalha para promover o empenho de governos e sociedade civil 

em combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, 

 

[...] é importante criar ambientes que sejam acolhedores e 
inclusivos nos espaços frequentados pelas crianças e 
adolescentes, nas famílias, escola, igrejas... Um trabalho de 
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prevenção se faz com informação, especialmente sobre o 
funcionamento do corpo, a construção da sexualidade, visando 
empoderar nossas crianças (COELHO, 2018, s./p.). 

 

 Nesse sentido, é importante que a escola e as/os professoras/es 

assumam também a responsabilidade de abordar essas temáticas com as 

crianças, e que, ao perceber qualquer tipo de comportamento indicativo de 

possível abuso, possam proporcionar uma situação em que a criança se sinta 

confortável e segura para expor suas aflições, além de tomar as medidas 

cabíveis previstas pelo ECA. 

 Ainda no sentido de dar continuidade e potencializar a troca de vivências 

e conhecimentos entre as próprias professoras, após 50 minutos de conversa, 

foi pedido, então, que as professoras sentassem em duplas e compartilhassem 

entre elas experiências pessoais e/ou profissionais em que presenciaram 

manifestações da sexualidade das crianças em sala de aula. Adicionalmente, 

foi explicado que cada dupla iria escolher uma das experiências compartilhadas 

e a descreveriam na folha de papel que foi entregue a elas. Esse momento 

durou aproximadamente 20 minutos, e foi percebido grande interesse e 

interação entre as duplas. 

 Após esse tempo, as situações descritas pelas duplas foram as descritas 

abaixo. 

 

Situação 1: Eu visualizei duas meninas se beijando e trocando carícias 

íntimas. 

Situação 2: Vivenciei uma situação de masturbação feminina. 

Situação 3: Uma aluna estava deitada com a calcinha abaixada e pedindo ao 

coleguinha para colocar o seu órgão genital em seu bumbum. 

Situação 4: Uma criança com Síndrome de Down e autismo realizava 

movimentos repetidos na mesa, atritando o pênis contra ela e às vezes no chão 

também. 

Situação 5: Uma criança embaixo da mesa beijando na boca do coleguinha. 

Situação 6: Eu vi dois meninos na sala, um estava colocando a mão na 

pintinha do outro. 

Situação 7: Vivenciamos situações em que as crianças riam ou ficavam 

surpresas ao ver a outra nua na hora do banho. 
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Após concluírem a escrita das situações acima listadas, as folhas de 

papel em que cada dupla descreveu a situação por ela escolhida foram 

recolhidas, embaralhadas e distribuídas a outras duplas, de forma que, nesse 

momento, cada dupla deveria refletir sobre uma situação que não foi por ela 

descrita. E então foi lançada a pergunta: “como vocês agiriam diante da 

situação que agora vocês têm em mãos?”. Pedi que cada dupla conversasse 

entre si e respondesse, para depois compartilhar com as demais colegas as 

situações e seus posicionamentos diante delas.  

Considerando as situações acima mencionadas, foram pensadas, 

respectivamente, as seguintes estratégias: 

 

Estratégia pensada pela dupla que ficou responsável por analisar a 

situação 1: Chamaria todas as crianças e faria uma rodinha e, sem citar 

nomes, diria que criança não namora, que só estuda, brinca e que quando 

crescer terá tempo para isso. 

Estratégia pensada pela dupla que ficou responsável por analisar a 

situação 2: Teria um diálogo com ela explicando que aquilo não era pra idade 

dela, que é algo desagradável para Deus e que esse sentimento é pra ficar 

guardado até a hora do casamento. E se isso acontecesse novamente 

conversaria com os pais. 

Estratégia pensada pela dupla que ficou responsável por analisar a 

situação 3: Chamaria a criança e mudaria o foco, envolvendo-a em 

brincadeiras e jogos. Em outra oportunidade conversaria com ela que existem 

lugares específicos para tirar a roupa, como no momento de ir ao banheiro, 

trocar de roupa, tomar banho... 

Estratégia pensada pela dupla que ficou responsável por analisar a 

situação 4: Evitar que a criança fique nua, contar que pode se machucar e se 

ferir, fazendo isso através de imagens educativas. Contar histórias mostrando 

fantoches. 

Estratégia pensada pela dupla que ficou responsável por analisar a 

situação 5: Diria que tem o tempo certo para beijar na boca e tentaria mostrar 

histórias que mostram outras formas de demonstrar carinho, como abraçar e 

beijar no rosto. 
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Estratégia pensada pela dupla que ficou responsável por analisar a 

situação 6: Se eu visse uma presepada dessas eu diria: ei menino, solte a 

pinta do colega e pegue a sua. E falaria aos pais. 

Estratégia pensada pela dupla que ficou responsável por analisar a 

situação 7: Eu conversaria com a turma. Pediria para todos observarem o seu 

corpo e o do colega e falar suas descobertas. Depois iria realizar momentos de 

conversas com gravuras, atividades envolvendo o corpo humano para que eles 

explorassem semelhanças e diferenças, oportunizando que as crianças 

percebam que são iguais, porém com diferenças no corpo das meninas e dos 

meninos. 

 

Analisando a situação 1, é possível perceber que a dupla que a analisou 

compreendeu aquela situação como sendo de “namoro”, sem cogitar as outras 

possibilidades, como, por exemplo, que as meninas estivessem fazendo aquilo 

por imitação ou curiosidade, atribuindo ao momento o mesmo sentido atribuído 

pelos adultos (perspectiva adultocêntrica). Percebe-se aí que as professoras 

não cogitaram perguntar às crianças sobre o que elas estariam fazendo, ou 

seja, não lhes foi dada a possibilidade de compartilhar o entendimento daquela 

situação sob a ótica infantil, o que dificulta a efetividade da intervenção 

pensada, uma vez que talvez as crianças envolvidas nem associem aqueles 

atos ao que as professoras entendem como namoro, e assim a intervenção de 

dizer que “criança não namora” poderia não fazer sentido para meninas 

envolvidas. Assim, por mais que a dupla tenha proposto realizar uma “rodinha" 

com as crianças para debater o tema, o modo como foi feita a proposição dá a 

entender que seria uma roda de conversa na qual iria prevalecer o 

entendimento e as interpretações das professoras. 

A literatura aponta que há, de fato, certa dificuldade de professoras/es 

de educação infantil em promover a escuta às crianças e tomar a fala dessas 

crianças como norte para pensar a atuação docente ao mesmo tempo que 

defende a importância da atenção a todas as linguagens da criança 

(CARVALHO; SÂMIA, 2016; OSTETTO, 2017; RINALDI, 2012). De acordo com 

Rinaldi (1995, p. 122), 
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Se a criança é portadora de teoria, interpretações, perguntas, e 
é co-protagonista do processo de construção do conhecimento, 
o verbo mais importante que guia a ação educativa não é mais 
falar, explicar, transmitir, mas escutar. A escuta é 
disponibilidade ao outro e a tudo quanto ele tem a dizer. 

 

Por sua vez, na análise feita pela dupla que ficou responsável por 

discutir a segunda situação, há uma fala contendo muitos juízos de valor, 

deixando claro que a dupla de professoras pensa em intervir a partir das 

próprias crenças pessoais e/ou religiosas, ignorando a existência da 

sexualidade infantil ao afirmarem que “esse sentimento é pra ficar guardado até 

a hora do casamento”, ou seja, até a idade adulta, parecendo desconhecerem 

as demais formas de manifestação e satisfação da sexualidade. 

Adicionalmente, ao dizerem que, caso a situação acontecesse novamente, 

falariam com os pais nos leva a pelo menos duas constatações acerca de suas 

concepções: a) que a sexualidade infantil é um assunto para ser resolvido no 

âmbito familiar, e que a escola não seria lugar para abordagem dessas 

questões, e b) além de transparecer uma perspectiva que Foucault (2009) 

chamaria de disciplinar, ao deixar subentendido que a manifestação da 

sexualidade pelas alunas seria passível de repreensão por parte dos pais. 

Na análise da situação 3, chama atenção a ideia de querer “mudar o 

foco”, deixando-nos questionamentos acerca de quais seriam as razões que 

impediriam a dupla de professoras de lidar diretamente e pedagogicamente 

com a situação. A expressão deixar para “outra oportunidade” uma conversa 

apenas com a menina deixa claro que as professoras não cogitariam envolver 

as demais crianças na discussão sobre o assunto. Há uma referência implícita 

à associação entre sexualidade e intimidade, o que é um ponto positivo na 

medida em que pode contribuir para o entendimento da criança acerca das 

regras sociais em relação à manipulação do próprio corpo e do corpo do outro, 

porém, essa intervenção precisaria ser pensada de forma coletiva e conectada 

aos saberes prévios da turma.  

Como aconteceu na fala anterior, na análise da situação 4, a dupla de 

professoras tangenciou a situação, pois a situação remetia a “atritar o pênis” 

independe de a pessoa estar nua ou não. Além disso, a ideia de que isso pode 

machucar ou ferir levanta a dúvida se isso seria uma ameaça de punição 

disfarçada, ao associar uma manifestação da sexualidade a uma consequência 
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negativa. As professoras acrescentam que fariam as supostas intervenções 

lançando mão de “imagens educativas” ou de contação de histórias com 

fantoches, mas não esclareceram como seria nem no papel nem na discussão, 

o que parece indicar que não havia tanta clareza sobre como tais recursos 

pedagógicos seriam usados.  

É importante ressaltar que, conforme discutido no terceiro capítulo dessa 

dissertação, as brincadeiras e simbolizações mostram-se como estratégias 

pedagógicas privilegiadas na educação infantil, sendo através delas que se 

torna possível trabalhar as mais variadas dimensões da aprendizagem. Porém, 

para que tais recursos sejam potencializadores do desenvolvimento infantil, é 

fundamental que haja clareza e que essa se materialize em um planejamento 

pedagógico contextualizado e que considere a realidade das crianças.    

A dupla de professoras que analisou a situação 5 associou o beijar na 

boca a um ato de carinho, o que consiste em uma interpretação possível e 

acessível às crianças, pois de fato há variadas formas de demonstração do 

afeto. Porém, em nossa cultura, sabemos que o beijar na boca pode ser 

compreendido de outras formas, menos associado ao carinho e mais associado 

à sedução ou diversão. Nesse sentido, é importante que o trabalho pedagógico 

com a sexualidade contemple as diversas formas de expressão e vivência da 

sexualidade, sem se ater apenas às expressões mais convencionais ou mais 

moralmente aceitas. 

Adicionalmente, na intervenção pensada diante dessa situação, as 

professoras apenas dizem que há outras formas de demonstrar carinho além 

do beijo na boca, sem explicitar, no entanto, os motivos pelos quais essa forma 

de beijo não seria adequada às crianças, o que se deve a razões culturais. 

Então, trabalhar com a sexualidade oportuniza abordar também os aspectos 

sociais, culturais e de costumes do mundo em que vivemos, o que se revela de 

extrema importância para as crianças da educação infantil na medida em que 

nesta etapa do ensino um dos aspectos mais importantes dizem respeito à 

socialização.  

Por fim, a dupla acabou apresentando uma concepção segundo a qual o 

beijar na boca foi associado ao namorar, de modo semelhante ao que foi 

exposto pela dupla que analisou a situação 1, assim como a de que haveria um 

suposto “tempo certo” para a vivência de determinadas experiências 



 

 

100 
 

relacionadas à sexualidade, provavelmente referindo-se à idade adulta, 

aspecto que também esteve presente na análise feita pela dupla responsável 

pela situação 2.  

O uso do termo “presepada” pela dupla de professoras responsável pela 

análise da situação 6 deixa claro o juízo de valor implicado na intervenção 

proposta. Ademais, ao proporem que a criança deveria soltar o pênis do colega 

e pegar o próprio, demonstraram uma compreensão de sexualidade que só 

considera como sendo de cunho sexual a manipulação do corpo do outro. 

Poderíamos nos questionar como as referidas professoras reagiriam se vissem 

o aluno se masturbando. É possível que mudassem o discurso, o que denota 

que a situação foi analisada de modo pouco fundamentado e sem considerar a 

sexualidade em seu sentido amplo – talvez porque as professoras não se 

considerem aptas para uma análise mais reflexiva e crítica envolvendo essa 

temática.  

Além disso, assim como a dupla que analisou a situação 2, essa dupla 

também afirma que “falaria aos pais”, dando a entender que o comportamento 

da criança deveria ser delatado para ser solucionado no âmbito familiar. Como 

dito anteriormente, o “contar aos pais” muitas vezes é uma ameaça velada 

porque subentende-se que muitas vezes as famílias adotam uma perspectiva 

punitiva. Desta forma, observamos, na análise dessas duas situações, uma 

lacuna na formação e atuação profissional, uma vez que as educadoras 

agiriam de uma forma subjetiva, embasadas em seus valores pessoais. Sobre 

isso, Moura (2001) afirma que 

 

Compreender o ensino como o objeto principal do 
profissional professor pode ser um importante meio para a 
organização de princípios norteadores de suas ações, 
para que ele, cada vez mais, organize o ensino como um 
fazer que se aprimore ao fazer, tal como foram se 
formando os profissionais que tiveram de organizar certa 
área de conhecimento para melhor dominar o seu objeto 
(MOURA, 2001, p.143).  
 

 

Ainda segundo o autor, o papel do educador enquanto profissional 

envolve “compromisso político, ética profissional, conhecimento do conteúdo e 
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do currículo que deverá desenvolver, conhecimento didático, participação na 

vida escolar e se perceber como aprendiz permanente” (MOURA, 2001, p. 

143). Assim, se faz necessária a ressignificação dos seus conhecimentos 

pessoais para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento adequado da 

criança, atuando de forma profissional, sem improvisos e preconceitos. 

Por fim, a dupla de professoras que analisou a situação 7 foi a que mais 

se aproximou de uma compreensão de sexualidade infantil que considera as 

possibilidades de realização de um trabalho pedagógico, conforme consta nos 

documentos norteadores da educação de crianças. Isso porque a dupla referiu-

se à sexualidade em sentido amplo, como algo que envolve o próprio corpo e o 

corpo do outro, e é marcada por descobertas. Além disso, as professoras 

chegam a propor algumas metodologias e recursos para abordar esse tema 

com toda a turma, privilegiando o respeito às diferenças.  

É interessante ressaltar que apenas duas duplas – a que analisou a 

situação 1 e a que analisou a situação 7 – se referiram explicitamente a uma 

intervenção que englobasse toda a turma e não apenas a(s) criança(s) 

envolvida(s) na situação sob análise. De modo semelhante, apenas três duplas 

– a que analisou a situação 1, a que analisou a situação 4 e a que analisou 

situação 7 – elaboraram intervenções que mencionaram explicitamente 

recursos pedagógicos para além da conversa direta com a(s) criança(s) 

envolvida(s) na situação sob análise.  

Durante esse momento de reflexão sobre as situações compartilhadas e 

as estratégias pensadas por cada dupla de professoras, outras situações 

semelhantes às descritas foram sendo lembradas e muitas professoras 

disseram que, ao vivenciarem tais situação, agiram de forma impulsiva ou 

ficaram sem ação na hora. Nesse momento, foi questionado o que elas 

imaginavam que poderia ser feito para que todas/os as professoras/es se 

sentissem mais seguros para intervir pedagogicamente diante dessas 

manifestações da sexualidade na primeira infância.  

Todas falaram sobre a importância de terem momentos como aquele 

que estávamos tendo juntas, em que há uma ajuda mútua no esclarecimento 

de muitas dúvidas sobre o tema. Salientaram ainda ser fundamental a oferta de 

formação continuada nessa área, uma vez que não tiveram nenhum tipo de 

orientação na formação inicial. Após essas sugestões, agradeci pela 



 

 

102 
 

colaboração e todas se mostraram bastante satisfeitas com essa conversa, que 

acabou se tornando um momento de compartilhar as aflições que as 

educadoras vivenciam em sua prática profissional. 

As falas das professoras durante a roda de conversa mostram que, na 

prática cotidiana da Educação Infantil, surgem inúmeras situações envolvendo 

a sexualidade infantil e que estas exigem decisões, posturas e intervenções 

consideradas difíceis. Uma das razões para essa dificuldade certamente é a 

falta de formação por parte das/os docentes. Há uma lacuna formativa 

importante, pois esse tema é pouco ou nada abordado nos cursos de formação 

inicial e também no âmbito da formação continuada. Diante da insegurança de 

não saber o que fazer, muitos/as professoras/es findam por guiar suas práticas 

por suas concepções pessoais e religiosas, trazendo para sua atuação 

profissional os diversos tabus que envolvem este assunto, consequentemente 

agindo de forma vigilante e repressiva.  

Marques (2014), ao analisar dados de uma pesquisa sobre sexualidade 

com professoras/es de duas escolas particulares de educação infantil na 

cidade de Campina Grande, constatou que, para essas/es professoras/es, a 

sexualidade está ligada diretamente à biologia da criança (menino e menina) e 

deve ser trabalhada por um psicólogo ou algum especialista nessa área. Ou 

seja, as/os professoras/es preferem delegar o trabalho com a sexualidade 

infantil a outros profissionais, provavelmente por não se sentirem capacitados 

para tal.  

Segundo Schindhelm (2013), é comum encontrar professoras/es 

vulneráveis, sem orientação e preparo para enfrentar os desafios relativos à 

sexualidade das crianças, o que faz com que elas tenham condutas irregulares 

nesses momentos. Como consequência, os direitos das crianças à curiosidade, 

exploração e construção coletiva de conhecimentos, quando envolvem a 

dimensão sexual, são negados.  

Na maioria das vezes, tais educadores adotam uma perspectiva 

chamada por alguns autores de tradicional, segundo a qual a aprendizagem 

ocorre apenas através da transmissão de conhecimentos, acreditando que não 

é possível desenvolver e estimular nos alunos outras capacidades além das 

cognitivas. Nesse sentido, entendem que a educação sexual ou é imprópria, 

por supostamente fornecer conhecimentos que julgam estimular a curiosidade 
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por questões sexuais, ou deve consistir em uma perspectiva normativa de dizer 

às crianças o que pode ou não pode e o que é considerado correto e errado.  

Considerando essa realidade, ratificamos a importância de que a 

formação das/os educadoras/es infantis, tanto inicial quanto continuada, lhes 

ofereça um suporte teórico e metodológico que permita as/os compreender e 

superar algumas das muitas dificuldades com as quais se defrontam 

diariamente na prática escolar em relação à sexualidade das crianças. Faz-se 

necessário conhecer as diferentes perspectivas de trabalho com esse tema no 

âmbito escolar, a fim de poderem escolher aquela que melhor oportunize aos 

alunos conhecer seu corpo e vivenciar sua sexualidade, com menos tabus, 

menos preconceitos e maior autonomia. 

 

 

5.5 ANÁLISE DAS FALAS ORIUNDAS DAS ENTREVISTAS  

 

 

Durante o mês de agosto de 2019, 11 professoras que haviam 

participado da roda de conversa realizada em fevereiro desse mesmo ano e 

que se dispuseram a colaborar com a continuidade desta pesquisa deixando o 

seu número de telefone no questionário, foram contactadas e perguntadas 

sobre a possibilidade de serem entrevistadas durante a segunda semana 

pedagógica anual. Dessas, 08 puderam participar desta nova etapa da 

investigação, uma vez que duas delas estavam de atestado médico e uma 

estava afastada da escola para fins pessoais.  

As entrevistas foram individuais, realizadas na sala coletiva das/os 

professoras/es do CMEI, local que foi sugerido pela coordenadora por ser um 

ambiente tranquilo e com pouca circulação durante o horário de aula. Cada 

entrevista durou em média meia hora16, tendo sido todas as entrevistas 

realizadas no mesmo dia, nos dois turnos, e gravadas mediante consentimento 

expresso das professoras. 

                                                             
16

 Como a gravação das entrevistas se deu por meio de um aplicativo que converte 
automaticamente o áudio em texto, não houve registro do tempo de duração exato de cada 
entrevista. 
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O roteiro de entrevista era composto por sete perguntas relacionadas ao 

tema sexualidade, com questões que envolviam desde as concepções 

pessoais das professoras quanto suas práticas em sala de aula. Foi perceptível 

que as professoras ficaram um pouco constrangidas em responder algumas 

questões, por se tratarem de perguntas que envolviam tabus e padrões sociais. 

Ainda assim, as respostas fornecidas sempre eram relacionadas às questões 

feitas, de modo que nenhuma delas fugiu ao que foi perguntando, tendo falado 

de forma espontânea sobre todos os pontos que buscávamos investigar.  

Em relação à primeira questão, que indagava se na formação de cada 

professora houve estudos sobre a sexualidade infantil, todas disseram que não. 

Nenhuma professora lembrou de momentos formativos em que fossem 

discutidos ou aprofundados assuntos relativos à dimensão sexual do ser 

humano. Tais respostas revelam a ausência ou escassez de discussões acerca 

da sexualidade infantil nos cursos de formação inicial e também continuada, 

conforme já apontado na literatura (BEIRAS; TAGLIAMENTO; TONELI, 2005; 

CIAFFONE; GESSER, 2014). 

Ao responder essa primeira pergunta, a professora Dinda afirmou que, 

nos cursos de formação por quais passou, tanto inicial quanto continuada, a 

ênfase é no desenvolvimento cognitivo das/os alunos, sem que haja 

preocupação com o desenvolvimento social e afetivo. No entanto, a escola é 

um espaço em que as crianças podem e devem desenvolver habilidades 

sociais, interpessoais e intrapessoais, além de aprender os comportamentos 

culturais e padrões sociais. Segundo Auad (2005, p. 5), as/os alunas/os devem 

ser encaradas/os como “pessoas inteiras, unidades que devem ser respeitadas 

e preservadas sempre e a qualquer idade. Tais pessoas são constituídas por 

corpos, emoções, desejos, vontades e sensações”. 

De fato, embora seja reconhecido que educar envolve, além dos 

aspectos cognitivos, os sociais e afetivos, a literatura aponta que, nos cursos 

de formação docente, discussões acerca do desenvolvimento social e afetivo, 

quando existem, ficam restritas a componentes específicos, como, por 

exemplo, os componentes de psicologia educacional ou semelhantes (DAVIS 

ET ALL, 2012; CERICATO; CASTANHO, 2014).  

 Segundo Camargo e Ribeiro (2003), os currículos dos cursos de 

formação de professores precisariam trazer falas e vivências reais sobre a 
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sexualidade humana, e não somente conceitos teóricos sobre as estruturas dos 

genitais, como comumente ocorre. Educação sexual com base apenas na 

genitalidade é produto de uma concepção que associa sexualidade ao prazer 

nos genitais, ignorando o resto do corpo e as demais manifestações sexuais. 

No que diz respeito às crianças, tal concepção baseada na genitalidade tende 

a ignorar as advertências freudianas acerca da existência da sexualidade 

infantil bem como as disposições legais acerca do trabalho pedagógico com a 

sexualidade na infância, a exemplo do que dispõe os PCN, segundo os quais 

deve haver na escola um trabalho de orientação sexual “entendido como 

problematizar, levantar questionamentos e ampliar o leque de conhecimentos e 

de opções para que o aluno, ele próprio, escolha seu caminho” (BRASIL, 1997, 

p. 121). 

Como nenhuma das professoras reconhece ter tido formação para lidar 

com a dimensão sexual das crianças, a tendência é que só passem a refletir 

sobre esse assunto ao vivenciar situações concretas que exijam sua 

intervenção, no caso, manifestações de sexualidade das crianças. Tal 

realidade é apontada por Cruz (2003), segundo a qual, a sexualidade, na 

educação infantil, é tratada como aspecto secundário, haja vista que a 

formação do educador prioriza temas como alfabetização, brincadeiras, jogos, 

expressões artísticas, etc., sem conceber que a dimensão sexual se faz 

presente em todas as vivências das crianças. 

Ainda de acordo com a autora, é comum que, ao se depararem com as 

manifestações da sexualidade infantil, as educadoras recorram a psicólogos, 

médicos e assistentes sociais a fim de compreender e/ou buscar modos de 

intervir para solucionar o problema. Outra possibilidade é, diante da ausência 

de saberes profissionais para lidar com as questões, as educadoras recorrerem 

às suas crenças pessoais, as quais muitas vezes estão imbuídas de 

preconceitos sociais e valores religiosos ou morais.  

Em relação à segunda questão, que indagava o entendimento de cada 

educadora acerca do termo sexualidade infantil, foi possível perceber que 05 

das 08 entrevistadas usaram os termos sexualidade e gênero como sinônimos, 

apesar de não o serem. Para as professoras Maria, Ruth, Lena e Shirley, 

sexualidade é a criança “saber” se comportar como menino ou como menina e, 

assim, brincar com brinquedos apropriados para meninos ou para meninas. Já 
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a professora Adriana relatou um entendimento da sexualidade como sendo o 

corpo e as partes que o compõem enquanto menino ou menina, revelando, 

dessa forma, uma perspectiva mais biológica do que social. 

De acordo com Cruz (2003), as lacunas formativas das educadoras no 

tocante ao gênero e à sexualidade infantil as leva a confundir essas duas 

categorias. Esta deturpação, por sua vez, vem acompanhada de dificuldades 

para lidar com as manifestações sexuais das crianças (curiosidades sobre o 

corpo, contatos corporais, masturbação etc.) e traz consequências para todos 

os envolvidos neste processo (crianças, profissionais e familiares), visto que a 

falta de abordagem adequada à questão pode gerar punições e omissões no 

que tange o desenvolvimento da sexualidade. 

Por sua vez, a professora Drica relacionou as manifestações das 

crianças no tocante à sexualidade como “uma forma de querer chamar 

atenção, querendo se mostra pro colega, mostrar o corpo, ser notada”. Tal fala 

mostra uma negação da sexualidade infantil como uma dimensão inerente ao 

desenvolvimento das crianças e associa as manifestações sexuais como algo 

que é manipulado para alcançar um objetivo de “chamar atenção”. 

Segundo Macedo (2003, p.4), é compreensível que, na fase de 

exploração do próprio corpo, a criança queira mostrar aos outros aquilo que 

acabou de descobrir, levantando a roupa, por exemplo, tal como faz quando 

mostra um brinquedo novo. Mas essa exibição do corpo ou até a curiosidade 

pelo corpo do colega pode ser também uma imitação de alguma situação que 

viu. Devido a essas múltiplas possibilidades, se faz imprescindível que todo e 

qualquer trabalho com a sexualidade infantil tenha como ponto de partida a 

escuta das crianças, incluindo aquelas que se envolvem em situações de 

manifestações sexuais – mas sem que essa escuta seja exclusiva a essas. 

Em qualquer circunstância, cabe aos adultos ensinar sobre intimidade. 

Ou seja, quando a criança está se tocando ou exibindo alguma parte de seu 

corpo, é necessário conversar e esclarecer que o corpo é algo íntimo e 

pessoal, que não é permitido qualquer pessoa tocar no corpo de outra nem a 

própria pessoa tocar qualquer parte de seu corpo em quaisquer ambientes 

sociais.  

Ao responder essa questão, a professora Sandra mencionou a presença 

da sexualidade no contato do bebê com a mãe, durante o ato de amamentar. 
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Nas palavras dela, “quando o menino mama no peito da mãe, por algum 

momento ele fica em ereção. Isso, pra mim, é uma manifestação da 

sexualidade infantil”. Tal perspectiva remete à visão de Freud (1907/1996, p. 

100), que afirma: 

 

Quem já viu uma criança saciada recuar do peito e cair no 
sono, com as faces coradas e um sorriso beatífico, há de dizer 
a si mesmo que essa imagem persiste também como norma da 
expressão da satisfação sexual em épocas posteriores da 
vida.  

 

Para Freud, também o ato de oferecer o seio para o bebê sugar é um 

ato de caráter sensual para a mulher. De acordo com esse autor, a mãe olha 

para a criança “com os sentimentos derivados de sua própria vida sexual: ela a 

acaricia, beija e embala, e é perfeitamente claro que a trata como um 

substitutivo de um objeto sexual plenamente legítimo” (FREUD, 1907/1996, p. 

100).  

Tanto as afirmações de Freud quanto à da professora Sandra remetem a 

uma compreensão ampliada acerca do conceito de sexualidade e sexualidade 

infantil. Mas é importante considerar quais variáveis da trajetória pessoal e 

profissional permitem a essa educadora apresentar uma concepção 

qualitativamente diferenciada de suas demais colegas de instituição. Formada 

em pedagogia e especialista em processo educativo, a professora Sandra 

mencionou, ao responder a questão 7 da entrevista, que participou de palestras 

sobre sexualidade infantil na escola particular que também leciona, 

oportunizando um maior conhecimento sobre o tema. 

No que diz respeito à terceira questão, referente a se as professoras 

acreditam que o entendimento que possuem sobre sexualidade infantil se 

modificou ao longo das experiências profissionais como docentes, todas 

afirmaram que mudaram suas concepções a partir da prática pedagógica, pois 

precisaram resolver situações de forma imediata, sem disporem de 

conhecimentos científicos sobre o assunto. Assim, acabaram criando, por si só, 

suas próprias resoluções e estratégias para resolverem conflitos relacionados à 

dimensão sexual das crianças.  

A professora Dinda, por exemplo, disse que pensava qualquer tipo de 

manifestação da sexualidade como  
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se fosse uma safadeza, mas na prática em sala de aula, 
quando eu fui viver essas situações, eu vi a importância de 
saber um pouco mais e vi que fazia parte do processo, algo 
que de repente está relacionado a alguma vivência na família. 
E isso eu só entendi na prática. 

 

 Também a professora Sandra reconhece que mudou suas concepções e 

práticas ao longo do tempo,  

 

[...] de acordo com as experiências que eu fui passando em 
sala de aula. Mudei minha forma de pensar e também de agir 
em relação a isso. Antigamente, se tinha vergonha de falar 
sobre sexualidade, até hoje a gente fica com um pouco de 
vergonha de falar sobre isso, quando vê e se depara com a 
essas situações. Hoje em dia, diante de todas as situações que 
a gente já viveu, já vivenciou, já presenciou da sexualidade, 
tratar dessas situações já não é tão conflituoso. 

 

 Em perspectiva semelhante, a professora Adriana afirma que, a partir 

da prática, ela percebeu que “a criança não tem a malícia que o adulto tem ao 

dizer, por exemplo, que tem um namorado”. E que, diante de situações como 

essa, ela pode perceber uma mudança na sua concepção sobre sexualidade 

infantil. 

De acordo com Freud (1907/1996, p. 135) muitas pessoas desconhecem 

a existência de uma sexualidade na infância: 

 

A concepção geral é que está ausente na infância, que se 
manifesta por ocasião da puberdade em relação ao processo 
de chegada da maturidade e se revela nas manifestações de 
uma atração irresistível exercida por um sexo sobre o outro; 
quanto ao seu objetivo presume-se que seja a união sexual, ou 
pelo menos atos que conduzam nessa direção. 

 

Assim, pela ausência dessa discussão nos cursos de formação inicial 

realizado pelas professoras, elas reconhecem ter descoberto, na prática, as 

diversas formas de manifestação da sexualidade das crianças. Como 

mencionou a professora Shirley, “você vai criando estratégias de como lidar 

com essa questão da sexualidade, com as perguntas das crianças, com 

situações que você tem que dar um esclarecimento”. 
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A quarta questão, por sua vez, relativa à percepção das professoras 

acerca da existência ou não, em sua prática docente, de situações que as 

fazem pensar sobre a sexualidade das crianças, foi respondida afirmativamente 

e as situações citadas diziam respeito, em sua maioria, à curiosidade das 

crianças em relação ao próprio corpo e ao corpo dos colegas. Todas as 

educadoras citaram fatos relacionados a esta curiosidade, com destaque para 

atitudes como algumas crianças se beijarem e quererem que o outro mostre 

seus órgãos genitais ou levante sua roupa. A maioria disse se sentir 

desconfortável quando essas situações acontecem, ao mesmo tempo em que 

avaliam a necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre esse 

tema. A fala da professora Dinda mostra sua angústia diante dessas situações. 

 

Em alguns momentos já aconteceu de ver crianças em 
determinadas situações que fez com que eu ficasse mais 
curiosa e querer buscar sobre isso. Só que no nosso processo 
formativo tem outras demandas, mas a gente sabe que isso 
também faz parte do desenvolvimento da criança e há 
necessidade de se buscar mais sobre isso, para que se tenha 
mais clareza e não fique só ali no básico. Tem que haver um 
aprofundamento maior sobre essas questões. Na verdade, 
quando a gente vê uma criança muito interessada, de querer 
muito saber sobre essas coisas, querendo compreender essa 
situação ou situações mesmo de simular sexo, de uma ficar em 
cima da outra, de uma querer tirar a roupa... é difícil... 

 

Conforme Angotti (2006, p. 21-22), o corpo é parte fundamental para o 

desenvolvimento da criança. Para esse autor, 

 

O corpo deve ser entendido e trabalhado enquanto primeiro 
brinquedo e instrumento de ludicidade infantil, enquanto 
ferramenta fundamental para as elaborações de leituras 
interpretativas de mundo, potencial decorrente da utilização 
dos órgãos dos sentidos que permitem a agudeza das 
percepções, das observações, dos sentimentos, das 
interpretações, elaborações e das condições de livre 
expressão. [...] É importante que o entendimento do caráter 
lúdico não se restrinja apenas às situações de jogos e 
brincadeiras, mas que seja entendido também nos princípios 
do prazer e da liberdade. [...] no conhecimento do próprio 
corpo, no entendimento de suas partes.  

 

Também de acordo com os RCNEI (1998, p. 15): “A exploração de seu 

corpo e movimentos, assim como o contato com o corpo do outro, são 
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fundamentais para um primeiro nível de diferenciação do eu”. Ou seja, é a 

partir das experiências e experimentações com o próprio corpo e com o do 

outro que a criança começa a se conhecer e, principalmente, a desenvolver 

sua personalidade e sexualidade, razão pela qual o desconforto relatado pelas 

educadoras pode ser um empecilho à realização de práticas pedagógicas que 

considerem o corpo, a sexualidade e o papel das interações infantis no 

desenvolvimento integral. 

Entendemos a corporeidade como um fator importante da sexualidade, 

uma vez que esta envolve descobertas relativas ao corpo e, nesse processo, 

há o autoconhecimento através do toque, o qual permite compreender o que 

causa prazer ou desprazer. A esse respeito, Nunes e Silva (2000, p.77) 

afirmam:  

 

Durante as primeiras fases do desenvolvimento sexual infantil, 
a descoberta do próprio corpo e a exploração de suas múltiplas 
possibilidades e características constituem um mundo próprio 
para a criança. A manipulação dos órgãos sexuais, que se 
organiza ao redor de 3 ou 4 anos, é uma das mais intensas 
descobertas infantis. A manipulação dos órgãos genitais 
proporciona intensa experiência de prazer para a criança. Não 
se trata ainda de uma busca intencional, daí ser absolutamente 
ridículo e descabido reprimi-la como “masturbação” ou 
“perversidade”. A manipulação obedece a impulsos biológicos 
e psíquicos que satisfazem às crianças e lhes proporcionam 
uma apropriação sensorial de seu corpo e suas 
potencialidades. 

 

Reconhecermos que a curiosidade das crianças em exibir e tocar seus 

órgãos sexuais ou desejar ver o dos colegas é um aspecto que faz parte do 

desenvolvimento infantil é o primeiro passo para refletirmos sobre como pais e 

professoras/es podem (re)agir diante desses comportamentos. Macedo (2003, 

p.2) adverte que:  

 

O problema não está na exploração sexual do próprio corpo ou 
nas brincadeiras entre crianças da mesma idade. Prejudicial é 
a repressão do adulto a essas atitudes, quando ele grita, 
proíbe, bate ou põe de castigo. Fazendo isso ele transmite a 
noção de que aquilo é errado, quando na verdade essas 
atitudes são tão naturais quanto aprender a andar, falar, 
brincar. 
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Nunes e Silva (2000, p. 3) classificam as atitudes de pais e 

educadoras/es diante da sexualidade das crianças costumam em dois tipos: o 

primeiro tipo é formado por atitudes unilaterais e inibidoras, que ocorrem 

quando os adultos agem sem ter nenhum conhecimento prévio diante das 

curiosidades sexuais das crianças; e o segundo tipo são atitudes de omissão, 

caracterizadas quando os adultos “fingem que não veem”, o que os autores 

atribuem aos “limites de nossa formação e impedimentos de nossa cultura e 

informação sobre o tema”. 

De fato, apenas duas das professoras entrevistadas associaram o fato 

da criança se tocar a um momento de descoberta. As demais ressaltaram 

como um comportamento que necessita ser disciplinado. Essas concepções 

vão ao encontro das ideias de Foucault (2014, p. 81-82), de que domínio do 

sexo produz a obediência, e a obediência é condição fundamental para a 

manutenção do estado social do poder. Na perspectiva foucaultiana,  

 
O poder sobre o sexo se exerceria do mesmo modo a todos os 
níveis. De alto a baixo, em suas decisões globais como em 
suas intervenções capilares, não importando os aparelhos ou 
instituições em que se apoie, agiria de maneira uniforme e 
maciça; funcionaria de acordo com as engrenagens simples e 
infinitamente reproduzidas da lei, da interdição e da censura: 
do Estado à família, do príncipe ao pai, do tribunal à 
quinquilharia das punições quotidianas, das instâncias da 
dominação social às estruturas constitutivas do próprio sujeito, 
encontrar-se ia, em escalas diferentes apenas, uma forma 
geral de poder.  

 

 Foucault (2014) ainda destaca que, quando se passou a falar do sexo 

das crianças, na verdade, passou-se a disciplinar as crianças para a repressão 

do sexo e para a inibição de seus comportamentos sociais. Essa ressalva de 

que o controle pedagógico das manifestações sexuais das crianças revela-se 

como uma forma de discipliná-las e adaptá-las aos anseios sociais já havia 

sido feita por Freud (1908/2006, p. 168-169), quando escreveu: 

 

Na medida em que prestam alguma atenção à sexualidade 
infantil, os educadores portam-se como se compartilhassem 
nossas opiniões sobre a construção das forças defensivas 
morais à custa da sexualidade, e como se soubessem que a 
atividade sexual torna a criança ineducável, pois perseguem 
como “vícios” todas as suas manifestações sexuais, mesmo 
que não possam fazer muita coisa contra elas. Nós, porém, 
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temos todos os motivos para voltar nosso interesse para esses 
fenômenos temidos pela educação, pois deles esperamos o 
esclarecimento da configuração originária da pulsão sexual. 

 

A quinta questão solicitou às professoras que externassem seu ponto de 

vista acerca do dever das escolas de realizarem algum trabalho acerca da 

sexualidade infantil e, em caso positivo, como deveria ser esse trabalho. Todas 

as professoras voltaram a mencionar a falta de formação sobre sexualidade 

infantil, e assumiram existir uma necessidade de revisão dos currículos dos 

cursos de licenciatura para que esses trabalhem as teorias da sexualidade a 

partir de situações reais, bem como subsidie a escolha de materiais 

pedagógicos mais adequados para abordar tal tema com as crianças. 

A professora Drica menciona que, muitas vezes, assuntos relativos à 

sexualidade das crianças não são trabalhados no CMEI por preconceito ou 

falta de conhecimento até mesmo por parte das/os coordenadoras/es. As 

professoras sugerem que sejam realizadas palestras com profissionais que 

tenham domínio sobre o tema, e que, durante as semanas de planejamento, 

aconteçam estudos que abordem a sexualidade, seja através de livros ou 

vídeos. Um destaque para a fala da professora Shirley: 

 

Eu acho interessante, principalmente se houver alguma 
situação mais latente com alguma criança na escola, e também 
para que a gente saiba como lidar com essas situações, 
porque eu acredito que a maioria dos educadores não tem 
informação e nunca pagaram uma disciplina em Universidade 
sobre esse assunto. As leituras que a gente faz sobre essas 
coisas é a gente que vai atrás, até para a gente saber lidar em 
sala de aula, assim como vários outros temas que a gente tem 
que trabalhar. Então acho que poderia ser feito um grupo de 
estudos, trazer alguém para escola para estar trabalhando 
esse tema com a gente, algum profissional, junto com as 
famílias também, porque às vezes a gente recebe queixa de 
situações que eles passam com os filhos e que não sabem 
como lidar. Acho que poderia ser feito assim, seria muito 
interessante.  

 

A partir da sugestão da professora Shirley e das falas das demais 

professoras, percebe-se um anseio por formações continuadas sobre a 

temática. De fato, Ratusniak (2011, p. 42-43) explicita que 
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para que o professor possa trabalhar com essa dimensão do 
desenvolvimento humano, é necessário construir um espaço de 
reflexão, fundamentado pela produção científica que permite 
que ele compreenda as manifestações contemporâneas da 
sexualidade. [...] Isso significa criar um espaço de formação 
continuada, onde seja possível que ele vivencie discussões 
sobre a sexualidade, permitindo que ele reveja seus conceitos, 
compreenda a origem dos seus preconceitos, produza saberes 
sobre as manifestações de afetividade/sexualidade. 

 

Acerca das possibilidades de formação continuada de professoras/es 

para o trabalho com a sexualidade, Beiras, Tagliamento e Toneli (2005, p. 72) 

ressaltam a potencialidade das oficinas por tratar-se de “uma metodologia 

participativa e envolvente”, que visibiliza as experiências das/os próprias/os 

participantes e permite que estas/es se apropriem dos novos conhecimentos 

compartilhados, “incorporando-os em suas vivências coletivas e modificando 

suas práticas cotidianas”, proporcionando, adicionalmente, “a desconstrução de 

preconceitos e tabus, bem como a reconstrução social dos valores e das 

crenças, social e historicamente construídos”.  

Apesar disso, as autoras esclarecem que a principal metodologia 

utilizada na formação de professoras/es no que tange à sexualidade são 

palestras ou outros trabalhos isolados, os quais são limitantes em função da 

falta de continuidade e, por vezes, monotonia. Mediante esse quadro, elas 

propõem práticas formativas que permitam que  

 

a(o) educador(a) conduza as atividades de uma maneira mais 
dinâmica, aplicando estratégias diversas e que vão ao encontro 
das necessidades de seus alunos. Esta formação deve ser 
contínua e presente no dia-a-dia da escola (BEIRAS; 
TAGLIAMENTO; TONELI, 2005, p. 74). 

 

Adicionalmente, as entrevistadas Drica, Adriana, Shirley e Sandra 

destacaram também a importância da participação das famílias nestes 

momentos, para que estas compreendam e colaborem com a realização dos 

trabalhos a serem propostos pela escola. Segundo Suplicy (1983), muitos pais 

creem que a educação sexual são teorias sobre práticas sexuais, em que as 

crianças assistem aulas de anatomia ou realizam discussões que abordam 

sobre os “perigos” da sexualidade. Tais crenças dos pais acabam gerando 
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receio e preconceitos com possíveis abordagens a serem realizadas na escola, 

bem como embates na relação entre professoras/es e familiares. 

Outro preconceito recorrente na educação está relacionado à existência 

de educadores infantis do sexo masculino. Historicamente, a educação infantil 

foi sendo associada às mulheres. Entretanto, segundo Finco (2003 p.56) “não é 

só porque há mulheres que a profissão é feminina”. O fato de a educação das 

crianças ser designada como tarefa do sexo feminino é fruto de uma 

construção sociocultural, em que as mães são as que “possuem as habilidades 

para cuidar de crianças, devido à ideia de que nascem com esse dom”. Ainda, 

segundo a autora, “não há um „saber natural‟ das professoras para educarem 

as crianças na creche, por que todo conhecimento mobilizado foi aprendido 

socialmente”. 

Apesar disso, ainda há resistência por parte da comunidade escolar em 

aceitar a ocupação masculina nesse espaço, conforme apresenta Silva (2014):  

A escola da educação infantil, seus professores e todos os 
envolvidos na unidade escolar, na rede de ensino, é espaço 
para se refletir na desconstrução de que esse espaço é 
feminino e que a presença de um homem é ameaçadora, 
incompatível com a realidade: um fracassado trabalhador da 
indústria ou do comércio que tenta a sorte num trabalho mais 
“leve” de olhar crianças (SILVA, 2014, p. 49). 

 

            Por estes tantos preconceitos se torna imprescindível uma discussão 

sobre a profissionalidade17 docente na educação infantil e, consequentemente, 

acerca da importância da formação inicial e continuada de professoras/es para 

empreenderem uma educação sobre a sexualidade que, segundo Muller 

(2013), deve ser capaz de gerar reflexões sobre temas coletivos e/ou 

individuais. As escolas precisam ter uma ampla visão sobre as experiências 

vividas pelas/os alunas/os e partir do reconhecimento que a sexualidade é 

vinculada à vida, à saúde, ao prazer e ao bem-estar, associando-se às 

diferentes dimensões do ser humano envolvidas nesse aspecto. Daí a 

                                                             
17

 De acordo com Gorzoni e Davis (2017), o termo profissionalidade docente surgiu em 
pesquisas sobre a formação de professoras/es a partir da década de 1990 para referir-se às 
condições e características específicas da profissão docente. Segundo Brzezinski (2014), nas 
pesquisas em educação, esse conceito aparece associado “à qualidade da prática profissional, 
integridade do fazer docente, desenvolvimento profissional e habilidades e competências; à 
constituição da identidade docente; ao saber docente; à integridade da dimensão social e do 
pessoal do docente; à sua responsabilidade individual e comunitária e compromisso ético e 
político”.  
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necessidade de que a docência na educação infantil seja reconhecida como 

uma profissão que, como tal, exige formação e, assim, as/os professoras/es 

não irão atuar somente conforme suas convicções pessoais (apesar de haver 

ciência de que também não conseguem se despir completamente destas), mas 

sim em consonância com os documentos legais e os referenciais teóricos que 

orientam esse fazer profissional. 

Em relação à sexta questão, acerca das relações entre o trabalho a ser 

realizado pela escola e a prática docente, todas as professoras concordam 

que, havendo na escola um trabalho voltado à sexualidade das crianças, com 

capacitação dos professores e participação da família, certamente a prática em 

sala de aula seria muito mais apropriada. Para a realização deste momento, as 

professoras sugerem a presença de profissionais qualificados para ministrarem 

palestras e trazerem sugestões sobre como lidar com determinadas situações. 

Vale salientar que não se trata apenas de um palestrante dizer às 

professoras como agir diante de determinadas situações, mas sim formações 

que as levem a refletir, no coletivo, sobre o tema e, a partir daí, cada uma 

possa pensar em intervenções específicas de acordo com a sua realidade 

dentro da sala de aula. Não existe uma única teoria que se adeque a todas as 

situações, muitas vezes esperada pelos docentes. 

Por outro lado, a professora Dinda sugere que haja momentos em que 

os professores possam compartilhar situações que vivenciaram e que, juntos, 

possam discutir e pensar em formas de agir. Esse posicionamento dela é 

interessante, principalmente se refletirmos que algumas/ns professoras/es de 

educação infantil são pertencentes a uma geração na qual a sexualidade 

constituía um grande tabu e por isso não havia espaço para sua discussão no 

âmbito espaço escolar. Esse receio aqui apontado é trazido por Foucault 

(2014, p. 81) como uma negatividade em relação ao sexo, pois segundo ele, 

“com respeito ao sexo, o poder jamais estabelece relação que não seja de 

modo negativo: rejeição, exclusão, recusa, barragem ou, ainda, ocultação e 

mascaramento”. 

Assim, considerando que muitas/os dessas/es professoras/es não 

receberam uma formação adequada para o trabalho pedagógico com a 

sexualidade e que até mesmo no âmbito pessoal sua própria educação sexual 

foi calcada em preconceitos que colaboraram para o surgimento de tabus e 
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preconceitos sociais no que tange à sexualidade, é compreensível que seja 

desafiador para elas/es incluir a dimensão sexual em suas práticas 

pedagógicas. Por essa razão, todas as professoras entrevistadas disseram 

sentir-se despreparadas e desencorajadas para lidar com o tema em seu fazer 

docente. 

Adicionalmente, a professora Adriana admitiu que, ao se deparar com 

algumas situações que envolvem a sexualidade das crianças, por vezes cria 

histórias fantasiosas para tentar desviar o interesse infantil. Segundo ela, 

 

Se a gente já tivesse conhecimento prévio, acho que ajudaria 
muito quando a gente vivesse alguma situação relacionada à 
sexualidade. A gente reagiria até de uma forma mais simples, 
sem tanto assombro, sem tanto receio. Muitas vezes tenho que 
inventar alguma história para desviar a atenção. Então, se a 
gente trabalhasse com muitos textos, se a gente tivesse 
alguma formação, ajudaria a gente a agir com naturalidade, 
entendeu?  

 
 

Freud (1907/1996) relata que o adulto, normalmente, não quer falar 

sobre as questões sexuais com as crianças com receio de despertar, 

prematuramente, o interesse delas pelos assuntos sexuais ou, por outro lado, 

por julgar que as crianças não os compreenderão. Para o autor, ao ocultar os 

fatos sexuais das crianças, o adulto as estimula a suspeitar ainda mais da 

verdade, aumentando a sua curiosidade acerca do que não é revelado. A 

intensificação desse desejo acontece no dia a dia, no convívio com outras 

crianças e com o silêncio que os pais fazem acerca dos interesses sexuais que 

acabam por vir à tona. 

Por fim, no que tange à sétima e última questão do roteiro de entrevista, 

relativa a se a escola e cada professora estaria realizando no momento algum 

trabalho relativo à sexualidade das crianças, a resposta de todas foi negativa, 

dizendo não haver na escola nenhum trabalho que envolva esse tema.  De 

fato, no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola não há referências 

explícitas a alguma preocupação ou trabalho pedagógico com a sexualidade 

das crianças. Na verdade, o termo “sexualidade” sequer é citado, havendo uma 

única menção à palavra “sexual” para referir-se às orientações contidas nos 

PCN de trabalhar determinados temas de forma transversal, a exemplo dos 

temas ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Há 
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outra única menção ao termo “gênero (masculino e feminino)” para referir-se ao 

fato de que os brinquedos possuem uma dimensão simbólica e cultural. Porém, 

os termos “corpo” e “diversidade” são usados diversas vezes: o primeiro para 

aludir à linguagem corporal, aos movimentos, aos conhecimentos do corpo e à 

dimensão dos cuidados com o corpo inerentes à educação infantil; e o segundo 

em relação aos diversos tipos de diferenças (étnico-raciais, religiosas, de 

orientação sexual etc.) que devem ser respeitadas e valorizadas.     

Chama atenção o silenciamento acerca da sexualidade no cotidiano do 

CMEI, bem como no próprio PPP, uma vez que, conforme salienta Louro 

(2008), a sexualidade está na escola, faz parte dos sujeitos e não é algo que 

possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se despir. Dessa forma, as 

manifestações sexuais não devem ser ignoradas no âmbito escolar, tampouco 

é aceitável o despreparo das/os professoras/es diante dessas situações.  

Salientamos que aqui não estamos fazendo críticas às professoras 

participantes da pesquisa nem ao CMEI, mas sim constando que se trata de 

uma realidade que precisa ser modificada através de programas de formação 

continuada bem como da revisão dos currículos da maioria dos cursos de 

formação inicial. Além disso, é necessário que haja um maior 

acompanhamento dos projetos pedagógicos e das práticas dos CMEI por parte 

dos órgãos responsáveis, de modo a reconhecer a importância e garantir que 

as instituições de educação infantil tenham um trabalho planejado e sistemático 

voltado para este tema, capacitando professores, famílias e funcionários na 

perspectiva do desenvolvimento pleno e integral das crianças. 

Nas entrevistas, as professoras relataram que as intervenções que 

fazem em relação à educação sexual das crianças acontecem apenas quando 

surgem perguntas ou situações que fazem surgir o tema, e que as intervenções 

são sempre remediativas, tentando resolver ou orientar da maneira que 

compreendem ser a mais viável naquele momento. Apesar de todas as 

professoras entrevistadas entenderem que é extremamente importante um 

trabalho de educação sexual com as crianças, e que este deve se dá em 

conjunto com a escola e a família, cada uma atua individualmente, de forma 

não planejada nem compartilhada.  

Nunes e Silva (2000, p. 65) destacam que “o tratamento curricular 

transversal ainda não contempla a exigência de assumirmos este trabalho com 
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todo rigor científico que é necessário para a compreensão de sua abrangência 

na vida social e cultural humana” e que, por essa razão, muitas vezes as 

práticas pedagógicas em relação à sexualidade das crianças assumem uma 

perspectiva improvisada e voluntarista, redundando no ecletismo na 

banalização do tema. Isso porque, devido às inúmeras dificuldades já citadas 

encontradas pelas/os educadoras/es para a abordagem da sexualidade, 

estas/es acabam por procurar alternativas por conta própria, agindo de acordo 

com o pouco ou nenhum entendimento científico que possuem a respeito 

desse assunto. 

Porém, uma educação que envolva a temática da sexualidade é 

essencial para propiciar o desenvolvimento integral da criança. E, segundo 

Ratusniak (2011, p. 42-43), 

 

para que o professor possa trabalhar com essa dimensão do 
desenvolvimento humano, é necessário construir um espaço de 
reflexão, fundamentado pela produção científica que permite 
que ele compreenda as manifestações contemporâneas da 
sexualidade. [...] Isso significa criar um espaço de formação 
continuada, onde seja possível que ele vivencie discussões 
sobre a sexualidade, permitindo que ele reveja seus conceitos, 
compreenda a origem dos seus preconceitos, produza saberes 
sobre as manifestações de afetividade/sexualidade.  

 

 A realização da presente pesquisa com as professoras e gestoras do 

CMEI em questão demonstrou que, quando são ofertadas oportunidades para 

a discussão da sexualidade das crianças de forma não preconceituosa, há 

interesse e envolvimento na discussão. Essa constatação é corroborada pelo 

fato de que, das 14 participantes presentes na primeira etapa da pesquisa, 11 

se dispuseram voluntariamente a continuar participando das etapas 

subsequentes – embora que, por razões devidamente justificadas, apenas 8 

puderam participar de fato. Apenas uma das professoras que não se dispôs a 

conceder a entrevista demonstrou não se sentir confortável em debater a 

temática devido a sua doutrina religiosa. 

Durante a realização da roda de conversa, além das professoras 

exporem os seus empecilhos ante as situações que envolvem a sexualidade 

das crianças, também tiveram a oportunidade de se questionar sobre as suas 

práticas, debater alguns (pré)conceitos e trocar experiências com outras 
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colegas de profissão. Esta dinâmica de questionar, explanar e trocar 

experiências propiciaram reflexões sobre suas rotinas e intervenções em sala 

de aula no que diz respeito às manifestações da sexualidade. As docentes 

descreveram como a sexualidade se apresenta nas escolas e como as 

crianças expressam suas dúvidas, sentimentos e inquietações, quando alguma 

situação lhe propicia um espaço para falar. 

 Complementando o que foi possível apreender na roda de conversa e 

nos questionários, as respostas às questões das entrevistas apontaram que as 

concepções das professoras a respeito da sexualidade das crianças e suas 

formas de intervenção diante das manifestações sexuais infantis são 

alicerçadas em seus valores morais, religiosos e nas próprias experiências 

pessoais. Também se constatou que essas professoras têm bastante receio de 

que o trabalho com o tema acabe estimulando a sexualidade das crianças, no 

sentido de promover contatos sexuais não condizentes com a infância, bem 

como a preocupação de que tal trabalho, de cunho pedagógico, seja mal 

recebido pelas famílias.  

Cabe destacar também que, na visão das participantes, as famílias não 

são vistas como aliadas, mas sim como última instância que deve ser chamada 

para resolver situações que a própria escola ou professoras não conseguiram 

solucionar. Outro dado comum é o reconhecimento, por parte de todas as 

participantes, da ausência de discussões e aprendizagens sobre o assunto a 

sexualidade das crianças nos cursos de formação inicial que fizeram nas 

universidades ou faculdades bem como nas formações continuadas ofertadas 

no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Natal/RN e também na 

própria prática profissional.  

Assim sendo, é importante que perspectivas teóricas críticas possam ser 

utilizadas como subsídios para a inserção de estudos sobre a sexualidade 

infantil nos cursos de formação inicial e continuada, bem como possa pautar as 

reuniões pedagógicas e de planejamento realizadas nas instituições 

educativas. Consideramos que essas são ações fundamentais a fim de auxiliar 

as/os profissionais da educação a refletirem sobre suas próprias práticas 

educativas no tocante ao trabalho pedagógico com a sexualidade e às atitudes 

tomadas diante das manifestações sexuais infantis. Além disso, a promoção de 

espaços formais para futuras/os docentes e docentes em exercício dialogarem 
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sobre a sexualidade infantil contribui para que estas/es possam (re)pensar 

sobre suas próprias concepções – não apenas de sexualidade, mas de criança, 

de desenvolvimento infantil, do papel da escola –, identificando possíveis 

preconceitos existentes, podendo propiciar novas formas de pensamento que 

possibilitem a aceitação da heterogeneidade, da multiplicidade e da 

diversidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização do presente trabalho foi motivada por experiências 

vivenciadas como docente na educação infantil no município de Natal/RN. 

Desde meados de 2008, eram inquietantes as situações relativas à sexualidade 

das crianças bem como as reações das professoras das instituições de ensino 

em relação a tais situações. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros 

estudos que culminaram na realização desta pesquisa, cujo objetivo consistiu 

em analisar as concepções das/os professoras/es em relação à sexualidade 

infantil e seus modos de agir diante de situações que envolvem manifestações 

sexuais das crianças nas escolas de educação infantil. 

Em função do objetivo acima delineado, que envolve o levantamento de 

modos de pensar e de agir de uma categoria profissional que caracteriza-se 

pelo pluralismo de ideias e pela diversidade de posições teóricas e 

epistemológicas, deu-se a escolha pela adoção da metodologia de pesquisa 

qualitativa e pela utilização de variadas técnicas, como roda de conversa, 

questionários e entrevistas. Adicionalmente, e como ponto de partida, foi 

realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, que confirmou a relativa 

escassez de discussões acerca da sexualidade das crianças da educação 

infantil nas produções acadêmicas da área de educação. Além disso, os 

estudos encontrados apontam a necessidade que os professores das escolas, 

que não estão mais inseridos no ambiente acadêmico, têm em discutir e pensar 

estratégias de intervenção no que tange a esse tema. 

No tocante à fundamentação teórica, esta dissertação ancorou-se nos 

estudos de Freud acerca da sexualidade infantil e nos estudos de Foucault 

sobre a história da sexualidade enquanto mecanismo de controle dos corpos e 

um dispositivo político de poder/saber para controle das populações. Também 

foram utilizados como referências os documentos norteadores da Educação 

Infantil e das políticas públicas para a infância, incluindo os PCNs por ser 

considerado um marco no que diz respeito à inclusão da sexualidade nos 

currículos escolares, com a proposta de que esse tema seja abordado de forma 

transversal.  
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A leitura reflexiva de documentos como o ECA, os RCNEIs e a PNEI 

permitiu compreender a concepção de criança enquanto sujeito de direitos e a 

construção histórica dessa compreensão que é relativamente recente, uma vez 

que durante muito tempo a criança foi vista como objeto de tutela da família e 

do Estado. Em consonância com essa concepção de sujeito de direitos surgida 

com a Constituição Federal de 1988, a atenção à criança tem crescido de 

maneira considerável nos últimos anos, suscitando a necessidade de 

compreensão do desenvolvimento infantil em todas as suas dimensões: 

biológica, social, psicológica, e também sexual. 

O recurso a documentos e textos que retratam a história da educação no 

Brasil permitiu delinear os primórdios da educação sexual em nosso país, a 

qual começou a ser discutida no âmbito escolar desde os anos de 1930, mas 

só foi inserida nas legislações a partir da LDB, em 1996. Ainda assim, vale 

salientar que a inclusão da temática sexualidade foi feita oficialmente em um 

documento que é voltado para o ensino fundamental, não havendo ainda 

proposta de trabalho sistematizado para a educação sexual nas instituições de 

educação infantil. Também no que tange à formação inicial de professores para 

trabalhar com crianças de zero a cinco anos, a qual é feita nos cursos de 

licenciatura em Pedagogia, percebe-se um silenciamento no que tange às 

discussões acerca da sexualidade infantil, havendo, quando muito, abordagem 

rápida dessa temática nos componentes curriculares de psicologia educacional. 

É importante ressaltar que, desde 1905, Freud, em seus estudos sobre a 

teoria da sexualidade infantil, advertiu que as crianças são seres dotados de 

sexualidade e criticou a educação e os professores por exercerem um papel 

exclusivamente repressor no tocante às manifestações sexuais da criança, 

ignorando que a pulsão sexual é também a que abre as portas para o acesso 

ao saber. Mais de um século depois, no ano de 2020, elaboramos essa 

dissertação e trazemos como um de seus resultados a constatação da 

existência de resistências por parte dos adultos em lidar com a sua própria 

sexualidade e também em lidar com as manifestações da sexualidade das 

crianças, como comprovam as falas das participantes de nossa pesquisa. 

As participantes afirmaram que a formação inicial que tiveram não as 

capacitou para a realização de um trabalho pedagógico com a sexualidade das 

crianças, e também que as formações continuadas que fizeram (como pós-
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graduações, cursos, etc.) também não desempenhou esse papel. A única 

exceção foi uma professora que atua também na rede privada e mencionou, 

durante a entrevista, ter participado de palestras sobre o tema na outra 

instituição. Outra constatação que a análise dos dados construídos nessa 

dissertação revelou é a dificuldade das professoras se despirem dos 

preconceitos e das concepções trazidas das próprias vivências pessoais, 

familiares e religiosas, com suas normas, valores, proibições e mitos. Por isso, 

para atuarem em suas práticas com eficiência, é imprescindível que os 

professores tenham acesso a formações que tratem destes temas, e que isto 

aconteça desde a sua formação inicial. 

A literatura da área ressalta que a formação docente para o trabalho 

pedagógico com a sexualidade deve acontecer de forma contínua, 

considerando as experiências e angústias das/os próprias/os professoras/es 

que, em seu exercício profissional, se deparam com situações desafiadoras 

envolvendo não apenas a sexualidade das crianças, mas também os tabus 

existentes em relação à orientação sexual, havendo inclusive muitos embates 

com famílias que acreditam que a educação sexual não deve ocorrer no 

contexto escolar por supostamente despertarem as crianças para o exercício 

da sexualidade – entendida pelos familiares a partir de uma perspectiva 

adultocêntrica e, portanto, associada à genitalidade. 

Vale salientar ainda que, para ser potencializador de novas concepções 

e formas de atuação por parte das/os docentes, é importante que as formações 

aconteçam de forma acolhedora, propiciando trocas de experiências e 

reflexões a partir da própria prática profissional. Assim, o formato de oficinas, 

rodas de conversas e momentos de planejamento coletivo parecem mais 

adequados para que as escolas possam, em conjunto com as famílias, abordar 

a sexualidade das crianças tendo em vista seu desenvolvimento integral. 

Nesse sentido, não parecem ser suficientes palestras com foco em questões 

de anatomia ou de saúde reprodutiva, posto que o objetivo principal deve ser 

ampliar a compreensão sobre sexualidade, entendendo-a como uma dimensão 

do desenvolvimento humano, com características peculiares na infância, sendo 

papel das/os educadores intervirem também no tocante a esse aspecto de 

forma respeitosa e construtiva. 
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A relevância da formação docente para um trabalho pedagógico de 

qualidade no que diz respeito à sexualidade infantil deve-se principalmente ao 

fato de que as/os professoras/es precisam ter acesso a conhecimentos 

científicos e reflexões críticas que contemplem a diversidade de expressões 

sexuais, em um sentido amplo, bem como possam construir suas próprias 

concepções sobre sexualidade de maneira segura e desprovida de 

preconceitos. Ademais, é essencial que essa formação seja, além de 

fundamentada na pluralidade de teorias existentes sobre esta temática, regada 

de reflexões pedagógicas e articulada ao planejamento e avaliação da prática 

educativa.  

Nesse sentido, trabalhar a sexualidade (e, associada a ela, as relações 

de gênero) na formação de professoras/es de educação infantil implica em 

considerar o espaço da escola como lugar de convívio com as diferenças, e em 

atuar na perspectiva da educação democrática e emancipatória. Assim, incluir 

as questões de sexualidade e de gênero nas práticas educacionais cotidianas 

significa refletir diariamente sobre estas, discutindo preconceitos e 

estereótipos, modificando nossas próprias posturas, favorecendo assim que as 

crianças possam se relacionar com o próprio corpo e com os padrões sociais 

vigentes de forma mais autônoma e com respeito à diversidade.  

Sabemos que os comportamentos infantis demonstram desde muito 

cedo a internalização de padrões sociais no que diz respeito à sexualidade e 

ao gênero, podendo ser identificados no modo como as crianças brincam, 

interpretam e caracterizam o universo em que vivem. Portanto, trabalhar a 

sexualidade durante esses momentos de brincadeira e ludicidade em sala de 

aula pode vir a atender anseios e necessidades das/os alunas/os, além de 

contribuir para sua formação integral. Isso porque a escola, ao se abrir para 

discutir as questões de sexualidade ao invés de tratá-las com repressão e tabu, 

estará demonstrando, na prática, que considera o ser humano como um todo, 

em todas as suas dimensões, de forma indissociável.  

Nesta perspectiva, é fundamental, a partir das discussões apresentadas na 

literatura, nas demais pesquisas realizadas sobre o tema e também nessa 

dissertação, apontar indicadores para a formação inicial e continuada de docentes 

no que diz respeito ao trabalho pedagógico a ser realizado no que diz respeito à 

sexualidade das crianças na educação infantil.  Pois será a partir de formações 
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qualificadas que as/os professoras/es se sentirão aptas/os a lidarem, intervirem e 

orientarem as/os estudantes no tocante às questões referentes à sexualidade 

dentro da sala de aula, até mesmo para possivelmente detectarem situações mais 

sérias que exigem encaminhamentos de ordem também legal, a exemplo dos 

casos de violência ou maus-tratos contra as crianças e adolescentes que, 

conforme prevê o ECA, especialmente em seus artigos 13 e 56, devem ser 

obrigatoriamente comunicados para o Conselho Tutelar, sem prejuízo de demais 

medidas cabíveis.  

No tocante ao trabalho promovido pelas escolas no que diz respeito à 

sexualidade, a literatura aponta que consiste em uma estratégia privilegiada para a 

prevenção e intervenção em relação à violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Em casos de violações dessa natureza, é compreensível as crianças 

se sentirem constrangidas em falar sobre esses assuntos, principalmente porque 

na maioria das vezes essas envolvem outras formas de violência e ameaças.  

Em qualquer discussão acerca da necessidade de implementação de algum 

trabalho pedagógico voltado à educação sexual, não podemos ignorar o fato de 

que, em 2018, 76,5% dos 184.524 casos de violência sexual notificados no 

Brasil são contra crianças e adolescentes, segundo o Boletim Epidemiológico 

divulgado pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2019. De modo semelhante, 

é fundamental reconhecer que as escolas são um das principais instâncias 

mediadoras dos conflitos entre crianças e suas famílias, uma vez que a “[...] 

escola tem também a função de atendimento, ou seja, de proteger seus 

estudantes, crianças e adolescentes contra qualquer violação de seus direitos” 

(BRASIL, 2007, p.86).   

Essa discussão é especialmente relevante no momento atual em que 

vivemos, no nosso país, a proposição de uma agenda conservadora no que diz 

respeito aos costumes e valores, com retomada de propostas consideradas 

tradicionais, com a proposição de que as famílias possam assumir a orientação 

de suas/eus filhas/os no tocante a questões sexuais, de gênero, religiosas, 

étnico raciais etc. Nesse cenário, algumas reformas estão sendo 

implementadas na educação com pouco ou nenhum diálogo com a sociedade 

civil organizada, com as entidades representativas da educação e com 

pesquisadores da área.  

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/2018-024.pdf
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Um exemplo contundente de tentativa de silenciamento sobre 

determinadas discussões no âmbito escolar é o Projeto de Lei 867/2015, 

conhecido como Escola sem Partido. Este projeto tem o intuito de garantir a 

neutralidade política, ideológica e religiosa das instituições de ensino, 

transferindo às famílias a responsabilidade total pela educação moral e 

religiosa dos filhos.  

Outro exemplo foi a proposição da nova BNCC, finalizada pelo MEC em 

dezembro de 2017, com a omissão das discussões acerca de gênero e 

orientação sexual nas diretrizes curriculares da educação da infância. Segundo 

o documento, a discussão sobre reprodução e sexualidade humana só deve 

ocorrer nos anos finais, momento em que o assunto passa a ter relevância para 

a faixa etária (BRASIL, 2017, p. 327). Vale salientar que o termo gênero foi 

excluído do documento, o que, além de configurar um desrespeito ao princípio 

de igualdade ampla previsto na Constituição Federal de 1988, desconsidera os 

altos índices de violência de cunho sexual e de gênero à qual diversos grupos 

mais vulneráveis da população estão submetidos diariamente – incluindo 

crianças, mulheres, população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Intersexuais (LGBTI+).  

Contribuindo para este cenário, o atual Governo Federal ordenou a 

cessação da distribuição da Caderneta do Adolescente nas instituições de ensino, 

a qual foi distribuída entre os anos de 2008 e 2018, bem como o recolhimento 

desse documento, que continha esclarecimentos sobre sexo seguro e puberdade 

com reconhecimento pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Tal ato 

interferiu no processo de implantação da educação sexual nas escolas, e 

desconsiderou que o acesso a informações seguras sobre sexualidade é 

basilar, na medida em que potencializa cuidados das crianças e adolescentes 

com a própria saúde e configura a escola como agente de proteção para a 

prevenção da gravidez precoce, de doenças sexualmente transmissíveis, da 

violência machista e de diversos preconceitos relativos ao gênero e à 

orientação sexual.  

Outro fato foi o lançamento da campanha “Tudo tem seu tempo: 

adolescência primeiro, gravidez depois”, lançada no dia 3 de fevereiro de 2020, 

interposta pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH) em parceria com o Ministério da Saúde (MS). Tendo a finalidade de 



 

 

127 
 

prevenir a gravidez na adolescência, tal campanha trazia como mensagem 

principal a proposição da abstinência sexual como método contraceptivo. O 

vídeo da campanha seria lançado ao longo do mês de fevereiro do corrente 

ano, durante a segunda edição da Semana Nacional de Prevenção da 

Gravidez na Adolescência. Porém, a Defensoria Pública da União (DPU) 

decretou ao Ministério da Saúde (MS) que a Campanha não poderia ser 

lançada, uma vez que não há evidências científicas que comprovem a 

efetividade da abstinência sexual como forma de prevenção da gravidez entre 

adolescentes. 

No mês de abril do corrente ano, também foi vetada, pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), a Lei 1.516/15 que proibia a realização de discussões 

de gênero nas escolas, referidas pela lei como “ideologia de Gênero”, em Novo 

Gama, município do estado de Goiás. O STF considerou que a referida Lei, já 

aprovada em 2015, viola princípios constitucionais, tais como o direito à 

igualdade e o direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento. 

Pelo contexto acima exposto, constata-se esforços reiterados no sentido 

de retirada do protagonismo escolar em relação às discussões acerca da 

sexualidade e do gênero, desconsiderando que as próprias escolas são 

ambientes nos quais se reificam discursos preconceituosos e práticas 

discriminatórias. Nessa perspectiva, se a escola não tiver a possibilidade de 

discutir comportamentos e concepções disseminadas em seu próprio interior 

deixará de ser um espaço democrático de discussão e produção de 

conhecimentos diversos, tornando-se um ambiente que, por omissão, acaba 

por propiciar a exclusão, a violência e o preconceito. 

Nesse cenário, investir no trabalho pedagógico com a temática da 

sexualidade das crianças é uma forma de manter os direitos das crianças e dos 

adolescentes, garantidos pelo ECA, tais como a liberdade de pensamento (de 

opinião, de expressão, de religião, de crença, de informação, artística etc.) e a 

liberdade de conteúdo social (de lazer, de convívio familiar e comunitário, de 

ensino etc.). Assim, torna-se cada vez mais urgente a realização de um 

trabalho qualificado sobre a sexualidade nas escolas de educação básica e, 

principalmente, a implementação de propostas concretas para a abordagem 

dessa temática nos PPP das escolas, para que a realização de ações nessa 
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direção não fique à mercê da vontade ou interesse individual de algumas/ns 

professoras/es.  

Adicionalmente, urge que essa discussão seja contemplada de forma 

sistemática nos currículos dos cursos de pedagogia, bem como em todos os 

cursos de licenciatura, e também nas propostas de formação continuada. O 

contexto atual, rapidamente delineado nessas considerações finais, alertam 

para a importância da escola como instância capaz de se contrapor a iniciativas 

que deixam as crianças e adolescentes em uma situação de vulnerabilidade 

ainda maior.  

Portanto, faz-se necessário a realização de mais pesquisas e estudos 

sobre o tema, não somente na área da Educação, mas no âmbito das Ciências 

Humanas de forma geral, a fim de avançarmos na compreensão dos diversos 

aspectos sociais, culturais, familiares e pessoais que atravessam a constituição 

da sexualidade desde a infância até o fim da vida. É também fundamental a 

realização de investigações pautadas na realização de trabalhos de campo e 

de caráter interventivo, para que, a partir das distintas realidades encontradas, 

possam ser sistematizadas proposições para a realização de trabalhos de 

cunho pedagógico com a sexualidade infantil que tomem a criança como 

protagonista do ato de conhecer o mundo e a si mesma, e considerem as 

múltiplas dimensões do ser humano, incluindo a dimensão sexual, que se 

apresenta desde as primeiras formas de relação com a alteridade. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro, para os devidos fins, que o Projeto de Pesquisa intitulado “A 
SEXUALIDADE DAS CRIANÇAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
PRÁTICAS CORRENTES E DESAFIOS PARA O TRABALHO DAS 
PROFESSORAS”, cujo objetivo principal é compreender as reações dos 

educadores infantis diante de manifestações da sexualidade das crianças em sala 
de aula, foi disponibilizado para análise do(s) representante(s) legal(is) da 
instituição e dos demais participantes da pesquisa.  

A partir da análise do referido Projeto, estou ciente de que os procedimentos 
requeridos para a realização do trabalho acadêmico envolverão a coleta de dados 
acerca dos aspectos relacionados à sexualidade na educação infantil, 
especialmente no tocante ao trabalho pedagógico, por intermédio da aplicação de 
questionários, realização de intervenção e de entrevista com professoras. A 
pesquisadora salientou que os dados obtidos através destes procedimentos serão 
utilizados apenas nesta pesquisa e que não poderão acarretar riscos, custos ou 
quaisquer compensações financeiras para nenhum dos envolvidos. 

Além disso, considerando que a referida pesquisa poderá auxiliar na 
compreensão acerca da sexualidade na educação infantil, declaro que autorizo as 
publicações científicas dela decorrentes, contanto que seja respeitada a 
necessidade de sigilo, privacidade e anonimato das pessoas envolvidas na 
realidade investigada.  

Por fim, declaro que a pesquisadora apresentou disponibilidade de prestar 
esclarecimentos sobre a pesquisa a qualquer momento em que os mesmos se 
fizessem necessários e que explicitou a liberdade de recusa e a ausência de 
penalização ou prejuízo dela decorrente para os participantes da pesquisa. 

 

Caso consinta com a gravação em áudio, preencha os campos abaixo: 

Data da gravação: 23 de agosto de 2019. 

Horário da Gravação: ____________ 

Local da gravação: CMEI  

Assinatura consentindo com a gravação: 

__________________________________ 

 
___________________________ 
Pesquisadora 
Maria de Fátima Dantas de Souza 
CPF: 010.560.564-60 

 
_________________________________ 
Orientadora da Pesquisa 
Cynara Teixeira Ribeiro 
CPF: 047.918.424-05 
 

_______________________________________ 

 Participante da pesquisa 
                                                  NOME COMPLETO 

   CPF: _____________ 

 

 

Natal – RN, ___ de __________ de 2019. 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PPGEd – Programa de Pós-graduação em Educação 

 

Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino                                       

Idade:  ________________ 

Possui curso de Magistério: (   ) Não (   ) Sim. 

Possui curso de Graduação: (   ) Não (   ) Sim. Qual? ___________________       

Possui curso de Pós-Graduação: (   ) Não (   ) Sim. Qual? _______________        

Tempo total de docência: _________________________________________ 

Tempo de docência na Educação Infantil: ___________________________ 

Tempo de docência no CMEI: ______________________________________        

Turma(s) em que você atua neste CMEI: _____________________________ 

Trabalha em outro local: (   ) Não (   ) Sim. Qual etapa/nível de ensino? _____   

_______________________________________________________________ 

Caso você tenha disponibilidade para continuar a colaborar com esta 

pesquisa, deixe seu telefone e e-mail para contato: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

MUITO OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO!     
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PPGEd – Programa de Pós-graduação em Educação 

 

Dados do participante: 

Idade: 

Nível em que atua:  

Tempo de docência na educação infantil:  

Como gostaria de ser chamado nesta pesquisa?  

 

Perguntas: 

1-      Na sua formação enquanto professor/a, você considera que houve 

momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema “sexualidade 

infantil”? Como foi isso para você? 

2-      Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

3-      Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” modificou-se a 

partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

4-      Na sua prática docente, há determinadas situações que lhe fazem pensar 

acerca desse tema? Que situações são essas? 

5-      Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho acerca 

desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria ser esse 

trabalho? 

6-      E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola acerca do 

tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina que deveria ser o 

trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

7-      Você considera que a escola em que você está e que você, enquanto 

professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? Se sim, como é 

esse trabalho? 
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APÊNDICE D 

 

PROFESSORA ADRIANA 

Questão 1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que 

houve momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema 

“sexualidade infantil”? 

Particularmente, eu não tenho nenhuma lembrança da gente ter trabalhado 

isso. 

 

Questão 2: Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

Sexualidade infantil, para mim, é a criança saber que tem um corpo, saber que 

ela tem as partes íntimas, compreender que as meninas têm vagina os 

meninos têm pênis. Então sexualidade para mim é isso, elas identificarem o 

que uma menina e o que um menino têm. 

 

Questão 3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” 

modificou-se a partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

Depois que a gente começa a trabalhar, a gente sempre muda um pouco 

nossos conceitos, porque uma coisa é você vê na teoria, ainda mais nesses 

casos que nem vi na teoria, já na prática realmente é diferente. A gente vê que 

a criança não tem a malícia que o adulto tem. Para ela, tudo é natural, ela vem 

falar “tia, tô namorando” ou “o coleguinha tá namorando outro coleguinha”, sem 

ver, assim, a maldade que o adulto vê. Eles tratam esse tema com bastante 

naturalidade. A gente ainda tem um pouquinho de preconceito, diz que ela não 

pode falar sobre isso “você é criança, porque você tá falando sobre namoro?” 

Então a gente, na prática no dia a dia, vai mudando um pouquinho a forma de 

pensar e até de repreender. 

 

Questão 4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te 

fazem pensar acerca desse tema? Que situações são essas? 

Já passei por várias situações, inclusive este ano eu estou passando com uma 

criança autista de 5 anos. Ele sempre tá descobrindo algo sobre sua 

sexualidade... ele sobe na mesa, fica deitadinho segurando no pênis e fica até 
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excitado. Você vê que ele tá gostando, que ele tá sentindo prazer. Então eu 

chamei a mãe para conversar. A princípio a gente ficou sem saber o que fazer, 

ficamos até sem ação, achamos estranho ele estar descobrindo a sexualidade 

dele assim. 

 

Questão 5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho 

acerca desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria 

ser esse trabalho? 

Seria importante que tivesse algumas palestras, principalmente no início do 

ano, quando tem essas formações que a gente costuma fazer antes das aulas 

começarem. Se tivesse, talvez ajudasse a gente no trabalho em sala de aula. 

Eu acho importante que a família trabalhe com a criança também, porque às 

vezes se a gente for trabalhar esse tema na escola, falar sobre a sexualidade, 

a família não compreende. Isso é ruim, eles não entendem que nós somos 

formados, que trabalhamos com crianças. Às vezes até a gente não aceita 

muito essa questão de trabalhar sexualidade, porque as famílias têm um pouco 

de rejeição. Então eu acho que o primeiro, o professor teria que fazer esse 

trabalho com a família. Eu acho importante a gente trabalhar esse tema, até 

porque é uma coisa natural, nós temos sexualidade, então é uma coisa que 

não deveria ser um tabu para a gente trabalhar. 

 

Questão 6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola 

acerca do tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de 

deveria ser o trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

Se a gente já tivesse conhecimento prévio, acho que ajudaria muito quando a 

gente vivesse alguma situação relacionada à sexualidade. A gente reagiria até 

de uma forma mais simples, sem tanto assombro, sem tanto receio. Muitas 

vezes tenho que inventar alguma história para desviar a atenção. Então, se a 

gente trabalhasse com muitos textos, se a gente tivesse alguma formação, 

então eu acho que ajudaria a gente a agir com naturalidade, entendeu? Eu não 

tenho esse medo “ai meu Deus, ele falou sobre isso”. Vou agir com 

naturalidade, é coisa normal do ser humano. Eu acho muito importante esse 

trabalho, porque se o professor estiver preparado, vai trabalhar melhor com a 

criança, de uma forma mais simples. 
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Questão 7. Você considera que a escola em que você está e que você, 

enquanto professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? 

Se sim, como é esse trabalho? 

Não.  
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PROFESSORA DINDA 

Questão 1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que 

houve momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema 

“sexualidade infantil”? 

Não, na minha formação não teve essa discussão, nem tão pouco falaram e 

nem me recordo de se falar alguma coisa sobre esse assunto. A discussão era 

mais voltados para a parte cognitiva, né. Como que se dá o desenvolvimento 

das questões políticas, também da parte da educação... 

 

Questão 2: Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

Hoje, depois das vivências e alguns estudos, não sobre isso mas sobre o 

desenvolvimento infantil, é um processo que a criança passa, não é? Se faz 

necessário para sua construção até que ela chegue ao outro nível na fase 

adulta, um desenvolvimentos que faz parte do ser humano. 

 

Questão 3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” 

modificou-se a partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

Me fez refletir um pouco mais sobre esse assunto, porque quem não tem uma 

certa compreensão acerca da leitura em relação a isso, pensa como se fosse 

uma safadeza e eu que nunca tive essa visão. Só que na sala de aula, quando 

eu fui viver essas situações, eu vi a importância de saber um pouco mais e vi 

que fazia parte do processo, algo que de repente está relacionado a alguma 

vivência na família. E isso eu só entendi na prática.  

 

Questão 4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te 

fazem pensar acerca desse tema? Que situações são essas? 

Em alguns momentos já aconteceu de ver crianças em determinadas situações 

que fez com que eu ficasse mais curiosa e querer buscar sobre isso. Só que no 

nosso processo formativo tem outras demandas, mas a gente sabe que isso 

também faz parte do desenvolvimento da Criança e há necessidade de se 

buscar mais sobre isso, para que se tenha mais clareza e não fique só ali no 

básico. Tem que haver um aprofundamento maior sobre essas questões. Na 

verdade, quando a gente vê uma criança muito interessada, de querer muito 
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saber sobre essas coisas, querendo compreender essa situação ou situações 

mesmo de simular sexo, de uma ficar em cima da outra, de uma querer tirar a 

roupa... é difícil... Já aconteceu situações de uma tirar a fraldinha e o outro 

menino tirar o pintinho dele e irem para debaixo da mesa. Tentei ver essa 

situação com naturalidade, tirando o foco disso, não com o alvoroço, nem 

inibindo a criança, mas tirando o foco disso. 

 

Questão 5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho 

acerca desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria 

ser esse trabalho? 

Seria de muita importância um trabalho desses. Primeiro falando um pouco 

como é o desenvolvimento da criança, como o desenvolvimento acontece. 

Fazer essa ponte em relação à sexualidade, em que momento ela está mais 

evidente, o momento em que ela tem um período de latência maior, explicando 

todo esse processo. Primeiro falando sobre desenvolvimento geral e as 

interferências em relação à sexualidade e de preferência trazer não só na 

teoria, mas trazer imagens, o visual dessas situações de que ela ficou 

representando.  

 

Questão 6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola 

acerca do tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de 

deveria ser o trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

Uma vez que a gente tem mais clareza em determinado assunto, a gente vai 

ter condições de compreender e saber lidar com ele. Primeiro, esse trabalho 

deveria ser no processo formativo não só uma vez e uma discussão, mas 

formando de uma forma dinâmica, de forma que o professor reflita e traga 

situações de sala de aula para ser discutido em grupos e, de repente, pegar até 

esse coletivo para construir a resolução desses problemas. Além dessas 

formações continuadas, deve ser discutido os problemas que de repente surja 

ou na escola ou fora do contexto escolar. Caso não queira expor a situação, 

trazer algo relacionado para que se reflita em grupo e que todos cresçam e 

possam ajudar a resolver  a situação. 
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Questão 7. Você considera que a escola em que você está e que você, 

enquanto professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? 

Se sim, como é esse trabalho? 

Não. 
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PROFESSORA DRICA 

Questão 1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que 

houve momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema 

“sexualidade infantil”? 

Lembro que nunca houve discussão sobre essa questão na educação infantil. 

 

Questão 2: Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

Sexualidade infantil? Criança chamando a atenção, querendo agarrar colega, 

beijar na boca, ficar levantando a roupa... 

 

Questão 3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” 

modificou-se a partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

Eu percebi realmente que existe, porque as crianças hoje que elas imitam 

muito o que vê na TV, elas costumam imitar o que veem, muitas vezes sem 

nenhuma maldade. 

 

Questão 4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te 

fazem pensar acerca desse tema? Que situações são essas? 

Quando vi crianças se beijando, fiquei até sem ação, não sabia como reagir. 

Também vi crianças, algumas vezes, brincando debaixo da mesa, e eu vi 

situações até assim meio complicadas... Eu, como professora, fui conversar 

com aquelas crianças e chamei as mães para conversar com elas. 

 

Questão 5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho 

acerca desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria 

ser esse trabalho? 

Ainda há muito preconceito, até para os professores e coordenadores trazer 

esse tema para ser trabalhado. Eu acho que eles precisam mudar, porque às 

vezes a gente se depara com situações que realmente é muito difícil da gente 

trabalhar com a criança. Temos que chamar a família para conversar e até os 

pais também não tem essa abertura. Nós, professores, também precisamos ter 

certa abertura para trabalhar esse tema na sala de aula porque, ainda hoje, é 

um tema muito difícil. 
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Questão 6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola 

acerca do tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de 

deveria ser o trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

Eu acho que os professores ainda estão muito despreparados para trabalhar 

com esse tema. Uma vez eu tive uma aluna que era muito “aguçada” para a 

questão sexual. Tivemos que trabalhar uma musiquinha de que “criança não 

namora” e trabalhamos o tema, trabalhamos sobre o corpo humano.  

 

Questão 7. Você considera que a escola em que você está e que você, 

enquanto professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? 

Se sim, como é esse trabalho? 

Não. Ainda há muito preconceito em se trabalhar esse tema na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 
 

PROFESSORA LENA 

Questão 1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que 

houve momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema 

“sexualidade infantil”? 

Acho que nunca foi relatado sobre sexualidade naquela época. 

 

Questão 2: Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

Menino e menina, não é tipo assim? Porque até os pais, né? Acham que rosa é 

só para menina e menino não, menino não pode usar nada rosa. Boneca é 

mais feminina, bola mais para menino... 

 

Questão 3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” 

modificou-se a partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

Mudou sim, porque acontecem coisas que a gente não esperava que 

acontecesse na sala de aula. 

 

Questão 4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te 

fazem pensar acerca desse tema? Que situações são essas? 

Existiu um momento assim que foi diferente... duas crianças, dois meninos... do 

outro colocar o pintinho na boca... aí depois eu fui na roda de conversa e falei 

com eles que a gente era muito importante e que a gente não poderia deixar 

que outras pessoas mexessem no nosso corpo. Eu sei que eles estavam se 

descobrindo ali. Aí a coordenadora falou com eles e chamou os pais para 

conversar. 

 

Questão 5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho 

acerca desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria 

ser esse trabalho? 

A escola deve fazer esse trabalho nos encontros pedagógicos, trazer as 

situações pra gente, e como agir quando acontecer isso na sala de aula. 

Questão 6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola 

acerca do tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de 

deveria ser o trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 
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Sim, eu saberia como lidar com essas situações com as crianças. 

 

Questão 7. Você considera que a escola em que você está e que você, 

enquanto professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? 

Se sim, como é esse trabalho? 

Até agora não. 
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PROFESSORA MARIA 

Questão 1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que 

houve momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema 

“sexualidade infantil”? 

Não ouvi nada falando sobre esse assunto. 

 

Questão 2: Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

Saber se é menino ou menina,  se quer saber das coisas do corpo... 

 

Questão 3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” 

modificou-se a partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

Sim. Porque vi muita coisa... 

 

Questão 4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te 

fazem pensar acerca desse tema? Que situações são essas? 

Já vi duas meninas se beijando eu tentei agir com naturalidade. Separei as 

duas, mas eram crianças pequenas, acho que elas acham que é normal. Aí a 

pessoa não sabe o que faz... falei que é para beijar no rosto e pronto. 

 

Questão 5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho 

acerca desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria 

ser esse trabalho? 

Eu não sei como deveria ser feito, mas eu acho que deveria ter algum estudo, 

algum seminário, uma palestra para orientar os professores de como trabalhar 

em algumas situações que a gente vive na sala de aula. Palestra com 

psicólogos... 

 

Questão 6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola 

acerca do tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de 

deveria ser o trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

Se eu tivesse mais conhecimento eu e agiria melhor, da forma mais correta, 

por isso que é importante curso ou uma palestra sobre esse assunto, de como 

a gente deve trabalhar em sala de aula com esse tema sexualidade. 
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Questão 7. Você considera que a escola em que você está e que você, 

enquanto professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? 

Se sim, como é esse trabalho? 

Não há. 
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PROFESSORA RUTH 

Questão 1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que 

houve momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema 

“sexualidade infantil”? 

Não teve, não. A gente, quando fez, era bem o ensino tradicional mesmo. 

 

Questão 2: Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

Entendo que seja a criança sabendo o que é ser menino ou ser menina. Ele se 

descobrir, varia de criança para criança. Definir o que é de menino o que é de 

menina... é complexo isso aí. 

 

Questão 3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” 

modificou-se a partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

Mudou sim, porque na educação infantil é um conceito e você chega no 

fundamental é outro conceito, de como lidar quando jovem. Tem muita 

surpresa. 

 

Questão 4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te 

fazem pensar acerca desse tema? Que situações são essas? 

Estava trabalhando outro dia, aí a criança foi e pediu para a outra subir a blusa, 

aí colou barriga com barriga e depois pediu para ele baixar o short e colocar 

pintinha dele pra fora. Do mesmo jeito ele fez com ela. Na hora eu só olhei, 

mas no decorrer da aula seguinte a gente foi trabalhando a identidade, o corpo. 

Mas eu não fui lá na hora. Pra ela, era normal aquilo, a inocência... 

 

Questão 5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho 

acerca desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria 

ser esse trabalho? 

Sim, poderia ter uma capacitação, durante o planejamento trazer um texto, 

como esses que a gente já tem sobre educação infantil. Eles vão dando 

prioridade a parte cognitiva mesmo, de o que ensinar, e não como lidar com 

essas situações. 
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Questão 6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola 

acerca do tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de 

deveria ser o trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

Sim, ajudaria muito a gente, para a gente não ser pego de surpresa e a saber 

como agir. Não iria constranger nem criança e nem família também, né. 

 

Questão 7. Você considera que a escola em que você está e que você, 

enquanto professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? 

Se sim, como é esse trabalho? 

Aqui não. Só no ensino fundamental. 
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PROFESSORA SANDRA 

Questão 1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que 

houve momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema 

“sexualidade infantil”? 

Não houve, na Universidade, nenhuma formação a respeito dessa temática. 

 

Questão 2: Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

Existe uma dúvida minha, na minha forma de pensar em relação à sexualidade 

na educação infantil. Associar a Sexualidade na educação infantil a respeito 

dos gêneros, menino e menina... mas em outras situações eu fico pensando 

que, quando o menino mama no peito da mãe, por algum momento ele fica em 

ereção. Isso é uma manifestação da sexualidade infantil? Existe essa dúvida 

no meu pensamento e na minha prática pedagógica. 

 

Questão 3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” 

modificou-se a partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

Sim, eu mudei de acordo com o tempo, de acordo com as experiências que eu 

fui passando em sala de aula. Mudei minha forma de pensar e também de agir 

em relação a isso. Antigamente, se tinha vergonha de falar sobre sexualidade, 

até hoje a gente fica com um pouco de vergonha de falar sobre isso, quando vê 

e se depara com a essas situações. Hoje em dia, diante de todas as situações 

que a gente já viveu, já vivenciou, já presenciou da sexualidade, tratar dessas 

situações, já não é tão conflituoso. 

 

Questão 4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te 

fazem pensar acerca desse tema? Que situações são essas? 

A situação que a gente mais vivência no dia a dia é quando eles se tocam, 

tocam nos órgãos genitais tanto deles quanto do colega. Já passei por 

situações dessas, já passei também por situações de masturbação, de uma 

criança masturbar outra. A gente se depara bastante com essas situações em 

relação à sexualidade. 
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Questão 5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho 

acerca desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria 

ser esse trabalho? 

Seria sim. Cada vez mais, devido à tecnologia, as pessoas estão passando por 

situações mais cedo em relação à sexualidade. Principalmente as crianças. 

Primeiro a gente deveria conversar com os pais, para saber até onde o pai tem 

esse diálogo com seus filhos. Na sala de aula, primeiro eu faria um 

levantamento com os pais: como é que os pais trabalham isso e o que os pais 

entendem por sexualidade na educação infantil. Porque tem que haver a 

parceria escola e família. Então, o primeiro passo, na minha opinião, seria fazer 

entrevista com os pais. Depois ter um diálogo com as crianças, não mentir, não 

dizer que é um bicho de sete cabeças, mas tentar de uma forma científica e 

sutil conversar sobre isso sem amedrontar, sem assustar. Conversar 

naturalmente sobre isso. 

 

Questão 6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola 

acerca do tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de 

deveria ser o trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

Sim, seria esclarecedor e importante que o professor saiba mais sobre 

sexualidade, porque é um tema que acontece cada dia mais nas escolas. 

Então é importante que o professor também tenha essa formação, tenha essa 

consciência para que possa trabalhar com tranquilidade com as crianças da 

educação infantil. 

 

Questão 7. Você considera que a escola em que você está e que você, 

enquanto professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? 

Se sim, como é esse trabalho? 

Não, essa escola que eu trabalho não realiza nenhuma formação com a gente 

e não tem estudo acerca dessa temática. Agora, nas minhas experiências 

anteriores em escolas particulares, trabalhavam de uma forma mais aberta, 

com palestras... mas ainda existem muitas dúvidas na minha forma de atuar e 

em tratar essas situações. 
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PROFESSORA SHIRLEY 

Questão 1. Na sua formação enquanto professor/a, você considera que 

houve momentos de discussão e aprofundamento acerca do tema 

“sexualidade infantil”? 

Não. 

 

Questão 2: Hoje, o que você entende por “sexualidade infantil”? 

Eu acredito que a sexualidade é algo que vem aparecendo na criança desde 

cedo. Eu acredito que, como professora, procuro trabalhar sexualidade como 

algo natural, sem ser conservadora. Eu trabalho a sexualidade assim, por 

exemplo, se um menino quer brincar de boneca, eu não tenho como negar, 

distinguindo, fazendo nenhuma discriminação em cima disso. Se a menina 

quiser brincar com carrinho, tudo bem, deixo aflorando naturalmente. 

 

Questão 3. Acredita que seu entendimento sobre “sexualidade infantil” 

modificou-se a partir de suas experiências como professor/a? Por quê? 

Eu acredito que eu tinha um conceito, mas quando vamos para sala de aula, 

em que a gente se depara com algumas situações, aí é que a gente vai pensar 

como trabalhar, a partir de sua família, de suas vivências. Com as coisas que 

vão acontecendo em sala de aula, você vai criando estratégias de como lidar 

com essa questão da sexualidade, com as perguntas das crianças, com 

situações que você tem que dar um esclarecimento para criança sobre alguma 

coisa desse tipo.  

 

Questão 4. Na sua prática docente, há determinadas situações que te 

fazem pensar acerca desse tema? Que situações são essas? 

Sim... Algumas situações de criança em sala de aula com a libido mais 

aflorada, ou situações que eu tive que dar algum esclarecimento. Tive que criar 

estratégia para usar uma linguagem que a criança entendesse ou então evitar 

falar algumas coisas, porque eu achei que não cabia para criança devido a 

idade em que ela se encontrava.  
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Questão 5. Do seu ponto de vista, a escola deve realizar algum trabalho 

acerca desse tema? Em caso positivo, como você imagina que deveria 

ser esse trabalho? 

Eu acho interessante, principalmente se houver alguma situação mais latente 

com alguma criança na escola, e também para que a gente saiba como lidar 

com essas situações, porque eu acredito que a maioria dos educadores não 

tem informação e nunca pagaram uma disciplina em Universidade sobre esse 

assunto. As leituras que a gente faz sobre essas coisas é a gente que vai atrás, 

até para a gente saber lidar em sala de aula, assim como vários outros temas 

que a gente tem que trabalhar. Então acho que poderia ser feito um grupo de 

estudos, trazer alguém para escola para estar trabalhando esse tema com a 

gente, algum profissional, junto com as famílias também, porque às vezes a 

gente recebe queixa de situações que eles passam com os filhos e que não 

sabem como lidar. Acho que poderia ser feito assim, seria muito interessante.  

 

Questão 6. E você entende que esse trabalho a ser realizado pela escola 

acerca do tema implica a prática do/a professor/a? Como você imagina de 

deveria ser o trabalho do/a professor/a em relação a esse tema? 

Implica sim. Quanto mais conhecimento o professor tem acerca de qualquer 

tema que ele tem que trabalhar, melhor a sua prática. Eu acho que a gente 

deveria estar sempre atenta a esse tema e vendo as suas necessidades. Como 

eu falei, era para estar trabalhando com os professores, com as famílias, 

desenvolvendo algum projeto sobre esse tema. 

 

Questão 7. Você considera que a escola em que você está e que você, 

enquanto professor/a, realizam algum trabalho em relação a esse tema? 

Se sim, como é esse trabalho? 

Realiza não, pelo menos não explicitamente. Mas sempre há uma preocupação 

da coordenação pedagógica com a equipe em geral quando esses temas 

venham a surgir. 

 

 


