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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado teve como objetivo analisar as percepções das professoras de 

educação infantil sobre o trabalho pedagógico que envolve as relações de gênero e 

sexualidade com crianças de cinco anos de idade. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

através de entrevista focalizada, do tipo estruturada. O material analisado buscou extrair os 

aspectos mais relevantes, através da interpretação dos depoimentos das professoras, por 

meio da análise de conteúdo. Responderam à entrevista quatro docentes da Educação 

Infantil, que atuavam em turmas com crianças de 5 anos de idade, em um Centro Municipal 

de Educação Infantil, no município de Diamantina (MG). Do ponto de vista teórico, foram 

desenvolvidos os conceitos de criança; infância, a história da criança no Brasil, 

sexualidade; infância, Educação Infantil e; sexualidade e gênero na Educação. Em seguida, 

foram relatados os procedimentos metodológicos e foi feita a análise crítica das entrevistas, 

comparando as respostas das professoras com os dados da literatura. Finalmente, 

formulamos apontamentos que auxiliem a elaboração de uma política pública da educação 

para a sexualidade nas instituições de educação infantil da cidade de Diamantina. Como 

conclusão, o conjunto das respostas evidenciou nuances importantes sobre o modo como as 

professoras concebem e realizam o trabalho com gênero e sexualidade no contexto da 

educação infantil. Além disso, elas demonstraram ter modos próprios de aproximação e de 

trabalho com a sexualidade infantil e suas manifestações.  

 

Palavras-chaves: Sexualidade, Gênero, Educação infantil. 
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ABSTRACT 

PERCEPTIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TEACHERS ABOUT 

PEDAGOGICAL WORK ON GENDER AND SEXUALITY 

This master's dissertation aimed to analyze the perceptions of Early Childhood teachers 

about the pedagogical work that involves gender and sexuality relations with five-year-old 

children. A qualitative research was carried out, through a focused interview of the 

structured type. The analyzed material sought to extract the most relevant aspects, through 

the interpretation of the teachers' testimonies, and through content analysis. Four teachers 

of Early Childhood Education responded to the interview, working in classes with 5-year-

old children, at a Municipal Center for Early Childhood Education, in the city of 

Diamantina (MG). From the theoretical point of view the following concepts were 

developed; of children, childhood, the history of the child in Brazil, sexuality; Early 

Childhood Education and; sexuality and gender in Education. Then, the methodological 

procedures were reported and, finally, a critical analysis of the interviews was made, 

comparing the responses of the teachers with the data in the literature. In conclusion, the set 

of responses showed important nuances about the way teachers conceive and carry out 

work with gender and sexuality in the context of Early Childhood Education. In addition, 

they demonstrated their own ways of approaching and working with child sexuality and its 

manifestations. 

 

Keywords: Sexuality, Gender, Early childhood education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é o resultado final do Mestrado Profissional Interdisciplinar em 

Ciências Humanas (PPGCH) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), da linha de pesquisa “Psicologia, Educação e Cultura” e teve como principal 

objetivo analisar as percepções das professoras de educação infantil sobre o trabalho 

pedagógico que envolve as relações de gênero e sexualidade com crianças de cinco anos de 

idade. Para a execução desta foi realizada uma pesquisa de campo, aplicando uma 

entrevista semi-estruturada com quatro professoras de uma escola municipal de Diamantina 

(MG) que possui turmas de educação infantil.  

A escola, enquanto instituição social, labora na fabricação de indivíduos 

atuando em diferentes dimensões da identidade dos sujeitos. E ela é um local importante, 

onde a criança amplia suas relações sociais e a construção de sua identidade, na qual se 

destaca, inclusive, a de gênero. 

Temáticas relacionadas ao corpo, ao gênero e à sexualidade são frequentemente 

trazidas pelas crianças para a escola, graças à influência dos meios de comunicação de 

massa, ou pelas suas próprias descobertas (BOGOSSIAN, 2014). Por este motivo, as 

instituições escolares educam sexualmente as crianças, mesmo de forma não intencional. 

Assim, a escola poderia trabalhar a desconstrução de ideias preconcebidas, mas ela mais 

reproduz conceitos do que os produz, principalmente em relação aos temas que dizem 

respeito às relações de gênero e sexualidade (ORIANI, 2015).  

Esta informação, por si só, já demanda um olhar atento sobre esta temática no 

cotidiano da educação infantil, mas ainda há a questão de como os professores lidam com a 

manifestação da sexualidade das crianças. A falta de preparo em relação à sexualidade abre 

espaço para que os tabus sejam aceitos e reforçados como verdades. 

Bittencourt (2014) afirma, ainda, que quando as crianças entram na escola, os 

meninos e meninas já sabem como devem se comportar em determinadas situações, pois 

espera-se recato das meninas e virilidade dos meninos. Da mesma forma, os professores 

sabem o que querem ouvir das crianças, pois toda a questão de sexualidade e gênero está 

baseada nos padrões de socialização e de civilidade, em uma relação de cumplicidade. 

Concordo com a autora citada, pois acredito que esse aspecto é construído desde o 

nascimento, no ambiente familiar da criança. 
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É preciso entender que as atribuições estabelecidas para o feminino e para o 

masculino são construções sociais, que vão além do biológico. Assim, a escola pode 

desempenhar o seu papel de fomentar essa discussão e de enfatizar a construção social, no 

sentido de desconstruir as desigualdades, contribuindo para a equidade de gênero 

(BITTENCOURT, 2014).  

Meyer (2008) complementa, informando que aprendemos a ser homens e 

mulheres do nascimento à morte e que essa aprendizagem se processa em diversas 

instituições sociais, começando pela família, passando pela escola, pelos amigos, pela 

mídia, entre outros. Além disso, o conceito de gênero enfatiza a construção relacional e a 

organização social das diferenças entre os sexos. 

Desta forma, família e instituição de educação infantil são parceiras ao educar 

as crianças, fazendo o que acreditam que é mais adequado dentro dos padrões de 

comportamento considerados normais. E pais, familiares e educadores/as continuam 

educando da mesma maneira que foram educados, perpetuando e intensificando as 

diferenças entre os papéis sociais. 

A partir dessa junção de fatores (padrões de comportamento arraigados, das 

dificuldades pessoais e da formação nem sempre adequada dos profissionais), a presente 

pesquisa debruça-se sobre o problema: quais são as percepções das professoras que atuam 

em uma instituição de educação infantil de Diamantina, MG, sobre o trabalho pedagógico 

que envolve as relações de gênero e sexualidade com crianças de cinco anos de idade? 

A motivação para este trabalho vem das minhas vivências pessoais ao criar 

minhas filhas, no trabalho que desenvolvi na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Lavras (MG), das experiências que vivi ao trabalhar sexualidade e 

gênero com pré-adolescentes e adolescentes na Estação Conhecimento em 23 municípios 

do Vale do Jequitinhonha e ao exercer a supervisão na Escola Estadual Prof. Ayres da Mata 

Machado, em Diamantina (MG), na qual muitas professoras acreditavam que trabalhar 

sexualidade com crianças incentiva o início precoce da vida sexual. Acredito que a 

educação para a sexualidade, desde a mais tenra idade, seja fundamental para que a criança 

possa viver a infância em sua plenitude. 

Maia e Spaziani (2010) afirmam que crianças bem informadas sobre 

sexualidade são menos vulneráveis aos atos de violência do que as crianças desinformadas. 

Assim, a criança, desde pequena, deve saber se proteger e reconhecer estas ações. 
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Desta forma, é preciso orientar, desde a primeira infância e com abordagens 

adequadas para cada idade, os conceitos de autoproteção, consentimento, a diferença entre 

toques que sejam agradáveis ou bem-vindos e toques que são invasivos ou desconfortáveis. 

Este tipo de ação é importante para aumentar as possibilidades de proteger a criança de 

possíveis abusos. Mas como abordar o assunto para crianças tão pequenas sem ser 

invasivo?  

Faria e Ribeiro (2014) propõem um grande desafio: inventar jogos, brinquedos 

e brincadeiras que desencadeiem a fala das crianças em processos educativos que 

possibilitem construir a autoproteção. As atividades lúdicas e rodas de conversas, por 

exemplo, são momentos oportunos para abordar a autoproteção, pois a criança aprende de 

forma prazerosa e lúdica. 

Para Figueiró (2013), é um grande desafio tratar o tema sexualidade e 

ludicidade na educação infantil. Por isso, pais e educadores devem trabalhar com temas 

relacionados à sexualidade desde a infância, para que a criança já possa crescer mais 

reflexiva. O educador pode trabalhar o tema, utilizando atividades lúdicas, permitindo a 

compreensão para as crianças de forma natural, saudável e prazerosa. 

Observa-se, então, que o trabalho para a prevenção de abusos sexuais com 

crianças pequenas pode se desenvolver através da escuta de histórias infantis, nas 

atividades realizadas entre elas, como nas rodas de conversas, e por seu envolvimento em 

jogos e brincadeiras. É frequente surgirem questões sobre a sexualidade nestas atividades e 

os professores devem aproveitá-las para promover o autoconhecimento e a autoproteção. 

A professora, neste contexto, pode assumir um papel de mediadora no processo 

de descobertas vivenciadas pela criança, permitindo que elas construam sua sexualidade 

desde a infância. Entretanto, a maioria delas perpetuam preconceitos e tabus, fazendo com 

que as crianças aprendam a se comportar de forma sexista, sem reconhecer sua sexualidade 

ou fazer com que elas compreendam o assunto como algo errado ou sujo (MASULLO e 

COELHO, 2015). 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo geral analisar as percepções das 

professoras de educação infantil sobre o trabalho pedagógico que envolve as relações de 

gênero e sexualidade com crianças de cinco anos de idade; e como objetivos específicos, 

busca-se: 
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● Identificar como os/as professores/as compreendem as relações de gênero e a 

sexualidade na infância; 

● Compreender como os docentes lidam com as manifestações de gênero e sexualidade 

das crianças no cotidiano da instituição de Educação Infantil;  

● Fomentar o debate sobre a necessidade de formulação de uma política pública da 

educação para a sexualidade nas instituições de Educação Infantil da cidade de 

Diamantina, a partir do diálogo sobre o trabalho pedagógico destes profissionais. 

O texto está dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo, intitulado 

“Aportes Teóricos”, apresento uma sustentação teórica inicial, que visa dar um 

embasamento sobre a criança e a infância, a história da criança no Brasil a educação infantil 

e a sexualidade e o gênero nesta fase. Em seguida, no capítulo dois, intitulado 

“Procedimentos Metodológicos”, descrevo a metodologia utilizada neste trabalho. Nos 

capítulos três e quatro apresento as respostas das professoras participantes à entrevista 

realizada, fazendo uma análise crítica destas, discutindo e comparando com os dados da 

literatura pertinente. Em seguida, no Capítulo 4, formulamos apontamentos que auxiliem a 

elaboração de uma política pública da educação para a sexualidade nas instituições de 

educação infantil da cidade de Diamantina. Finalmente, no item “Considerações Finais”, 

apresento as conclusões formuladas após as análises realizadas. 
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2. CAPÍTULO 1 – APORTES TEÓRICOS  

 

Este capítulo apresenta os aportes conceituais que guiaram as análises 

realizadas a partir dos dados produzidos durante o trabalho de campo. Desse modo, os 

conceitos aqui desenvolvidos serviram como lentes interpretativas que conduziram nossos 

olhares no processo de interpretação e análise do material empírico produzido por meio das 

entrevistas com as docentes. 

Discuto, inicialmente os conceitos de crianças e infância. Em seguida, discorro 

sobre a história da criança no Brasil e sobre as interfaces entre sexualidade e vida infantil. 

Na sequência, desenvolvo a conceituação contemporânea sobre Educação Infantil e, por 

último e não menos importante, apresento uma conceituação teórica sobre o trabalho com 

gênero e sexualidade na Educação Infantil. 

 

2.1-   A criança e a infância 

Quando se busca conceituar a questão sobre a infância e a criança, é necessário 

contextualizar a época em que essa definição é construída e quais referências são usadas 

para descrever este conceito, pois ser criança na sociedade contemporânea é muito diferente 

de ser criança nos períodos históricos anteriores. 

Lustig et al. (2014) consideram que há um senso comum que permeia, 

inclusive, o campo teórico e que vislumbra as concepções de infância e criança como 

sinônimas, mas uma análise mais acurada destes conceitos, permite diferenciá-los, 

compreendendo que o primeiro é uma etapa da vida e o segundo refere-se a um sujeito 

histórico, social e cultural. 

Ariès (1981) afirma que houve um tempo em que a criança não era reconhecida 

e era como se ela fosse invisível. Ao longo da história, entretanto, ela foi separada do 

mundo dos adultos para viver uma fase que hoje chamamos de infância. O autor considera 

que, até a Idade Média, a criança era vista como um adulto em miniatura e a infância não se 

categorizava por faixa etária. A preocupação com a criança resumia-se à sua dependência 

de um cuidador. Assim que crescia e não necessitava de cuidados constantes, ela não era 

mais diferenciada dos adultos. 
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Por volta do século XIII, Ariés (1981) percebeu, por meio de análise realizada 

junto à iconografia desse período que a ideia de infância começa a mudar. Primeiro, surge a 

imagem da criança associada com o anjo, representada pela figura de um rapaz muito 

jovem, o que já mostra uma grande diferença em relação aos adultos em escala reduzida. O 

segundo tipo de criança seria o Menino Jesus, pois a infância aqui se ligava ao mistério da 

maternidade da Virgem. Este sentimento da infância ligada a Jesus permaneceu até o século 

XIV. Um terceiro tipo de criança apareceu na fase gótica: a criança nua. O menino Jesus, 

na maioria dos casos, aparecia enrolado em cueiros ou vestido com uma camisa ou 

camisola (ARIÈS, 1981). 

Logo em seguida, a criança se torna uma personagem iconográfica frequente, 

com sua família ou com seus companheiros de jogos, muitas vezes adultos (ARIÈS, 1981). 

Posteriormente, por influência da religião cristã, surge o conceito de “inocência infantil” e 

as crianças passam a ser vistas como seres com fragilidades, que deveriam ser preservados, 

protegidos e educados (ARIÈS, 1981). 

A sociedade, com o passar do tempo, reconheceu o lugar da criança e surgiu um 

novo sentimento de infância, no qual ela se torna uma fonte de distração e de 

entretenimento para o adulto. A criança, assim, em seus primeiros anos de vida, quando era 

engraçadinha, era compreendida pelo adulto, a partir de um sentimento que foi chamado de 

"paparicação" (ARIÈS, 1981). 

No século XVIII, Rousseau (2004) inicia a compreensão de que a criança não é 

um adulto em miniatura, mas um ser que tem manifestações próprias e possui capacidade 

imaginativa e criativa. Para ele, a infância é um tempo agradável em que a criança tem 

atitudes espontâneas e é feliz e inocente. É uma fase com características próprias, que 

devem ser cultivadas para que contribuam com o desenvolvimento da inteligência da 

criança. Ele traz um conceito moderno de infância, que foi uma verdadeira revolução para a 

pedagogia, no qual ela é uma etapa em que a criança precisa ser respeitada, com seu 

desenvolvimento físico e cognitivo, devendo ser educada desde o nascimento. Entretanto, é 

preciso entender que considerar e respeitar a criança é, antes de tudo, estar atento às suas 

particularidades e, de modo especial, às suas necessidades mais elementares. 

Para Veiga (2007), a infância é o tempo de vida caracterizado pela dependência 

funcional dos adultos e cuja duração está vinculada a diferentes condições de existência dos 

indivíduos, mas fundamentalmente a natureza das relações entre os adultos e as crianças. 

Como essas relações são heterogêneas, as concepções da sociedade e da cultura para com a 
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infância são elaboradas pela racionalidade adulta, na qual estão presentes outros aspectos, 

como a dependência social. 

Segundo Kuhlmann Jr (2011), não podemos esquecer de que são os adultos que 

pesquisam e escrevem sobre as crianças. Assim, elas apropriam-se de valores e 

comportamentos próprios de seu tempo e lugar, porque as relações sociais são parte 

integrante de suas vidas e de seu desenvolvimento. 

Os documentos oficiais do Ministério da Educação também trazem definições 

interessantes sobre a criança. Um deles, que fixa as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, descreve suas características, considerando a criança como um: 

(...) sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentimentos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(BRASIL, 2010, p. 14). 

 

Percebe-se, assim, que os conceitos atuais de infância são uma consequência 

das transformações sociais e culturais pelas quais passamos. E que, para compreendê-lo, é 

preciso estar atento a estas transformações. 

 

2.2- A história da criança no Brasil 

 

2.2.1- A criança nas viagens marítimas 

A história da criança no Brasil é marcada por dor e conflitos. O país começa a 

ser povoado a partir de 1530 e, apesar de muitos homens se aventurarem rumo à Terra de 

Santa Cruz nessa época, poucas mulheres e várias crianças também participaram da 

colonização. 

As crianças, em sua maioria meninos entre nove e dezesseis anos entravam nas 

naus na condição de grumetes ou pajens. Os grumetes auxiliavam nos serviços gerais das 

embarcações e os pajens tinham um cotidiano um pouco menos árduo e eram responsáveis 

por providenciar o conforto dos oficiais da nau - serviam a mesa, arrumavam seus 

camarotes e camas. Os pajens eram raramente castigados com severidade. Já os grumetes, 

recebiam chicotadas e eram postos a ferros (acorrentados ao porão) caso desobedecessem 

às ordens dos oficiais. Muitas dessas crianças eram órfãos desabrigados ou de famílias de 
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pedintes. Alistar os filhos nas tripulações dos navios era um bom negócio, pois recebiam os 

soldos das crianças, mesmo que estes viessem a perecer e livravam-se de uma boca a mais 

para alimentar. Outro método de recrutamento era o rapto de crianças judias arrancadas à 

força de seus pais. Como a presença de mulheres era rara, e muitas vezes, proibida a bordo, 

os grumetes e pajens eram frequentemente abusados sexualmente pelos marujos. Crianças, 

mesmo acompanhadas dos pais, eram violadas por pedófilos. Havia, ainda, as chamadas 

“órfãs do Rei”: meninas enviadas ao Brasil para se casarem com os súditos da Coroa. Elas, 

muitas vezes, tinham que ser vigiadas cuidadosamente para que se mantivessem virgens, 

pelo menos, até que chegassem à Colônia (RAMOS, 2010). 

Ramos (2010) relata ainda que, quando piratas atacavam as naus, as crianças 

eram escravizadas, sendo prostituídas e exauridas até a morte. Além disso, elas eram 

frequentemente acometidas de inanição e escorbuto (doença causada pela falta de vitamina 

C) e, na maior parte das vezes, terminava por matá-las. 

Segundo Rosa (2017), algumas crianças que sobreviviam às viagens e 

violências marítimas, ao chegarem ao Brasil, eram recrutadas pela Companhia de Jesus, 

com o propósito de atrair as crianças indígenas para a catequese, pois tinham grande 

facilidade de aprender a língua tupi-guarani. 

A história das crianças que vinham de Portugal a bordo das naus do século XVI 

foi recheada de tragédias pessoais e coletivas. Sabe-se que poucas conseguiam resistir à 

fome, às doenças e aos naufrágios. E os que chegavam vivos ao Brasil, se viam obrigados a 

amadurecer e a deixar seus sonhos e sentimentos de criança para trás. 

 

2.2.2- A Criança e a Educação Jesuítica no Brasil 

De acordo com Chambouleyron (2010), em março de 1549, desembarcam na 

atual Vila Velha (ES), quatro padres e dois irmãos da Companhia de Jesus (chamados 

Jesuítas), liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. As principais preocupações dos padres 

da Companhia de Jesus eram a conversão do “gentio” e o ensino das crianças. 

Graças à dificuldade em evangelizar os adultos, os Jesuítas preocuparam-se 

com a evangelização das crianças indígenas. Os pequenos índios eram considerados como 

“folhas em branco”, nas quais poderia se inscrever os ensinamentos necessários para levá-

los a um comportamento considerado cristão. Mas o problema era a falta de “operários do 

ensino”, pois muitas vezes um mesmo padre era obrigado a atender mais de uma aldeia. 
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Desta forma, o padre Nóbrega chega a uma clara conclusão: para dar cabo de seus 

objetivos, os jesuítas precisavam formar sacerdotes a partir da população nativa, mestiça ou 

mesmo de portugueses nascidos no Brasil. Era, portanto, importante abrir colégios, casas e 

residências (nas aldeias) para viabilizar a conversão do gentio, mas que também eram 

abertas aos filhos de portugueses. Assim, a “política de instrução” dos padres consistia em 

“abrir sempre uma escola, onde quer que erigissem uma igreja” (CHAMBOULEYRON, 

2010) 

Em 1585, os Jesuítas já possuem quatro casas (Porto Seguro, Espírito Santo, 

São Vicente e São Paulo de Piratininga) e três colégios (o de Pernambuco, o da Bahia e o 

do Rio de Janeiro). 

Segundo Shigunov Neto e Maciel (2008), os padres jesuítas inicialmente 

dedicaram-se à catequização e à conversão do gentio à fé católica. Entretanto, com o passar 

dos anos começaram a se dedicar, também, ao ensino dos filhos dos colonos e demais 

membros da Colônia, atingindo num último estágio a formação da burguesia urbana, 

constituída, principalmente, pelos filhos dos donos de engenho. A atuação jesuítica pode, 

então, ser dividida em duas fases: a primeira, de catequese e conversão do índio aos 

costumes dos brancos; e a segunda, de grande desenvolvimento do sistema educacional, no 

qual o ensino jesuítico dedicou-se, também, à formação da burguesia urbana.  

Podemos perceber, portanto, que, no Brasil, desde essa época, existem grandes 

diferenças no tratamento dado a crianças de grupos sociais distintos - a das famílias de elite 

e as de origem pobre. 

Em 1759, as atividades da Companhia de Jesus foram suspensas no Brasil e o 

Ministro de Estado, Marquês de Pombal, confisca para a Coroa portuguesa todos os seus 

bens materiais e financeiros (SHIGUNOV NETO e MACIEL, 2008). 

 

2.2.3- A Criança em Minas Gerais 

Segundo Del Priore (2010) e Scarano (2010), nessa época a criança tem 

importância secundária e não chama a atenção. O castigo físico imposto a elas não era 

nenhuma novidade no Brasil colônia, pois foi introduzido pelos jesuítas no século XVI e a 

palmatória era considerada um ótimo recurso de correção. A violência física, que muitas 

vezes eram dirigidas às mães, acabava por atingir também as crianças e muitas famílias se 

desfizeram, fazendo com que estas mães e seus filhos fossem abandonadas e passassem 
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fome, causando instabilidade econômica e social marcante para a já difícil infância de 

muitos. 

Aquele era um mundo de adultos e até mesmo a sobrevivência no momento do 

nascimento ou na primeira infância não era considerada importante. A morte nesta fase não 

era encarada como uma tragédia, pois outras crianças iriam nascer e era natural que umas 

morressem para que outras tantas nascessem. Entretanto, apesar da criança ser uma figura 

pouco mencionada na correspondência entre a metrópole e a colônia, isso não significa que 

ela tenha sido totalmente desvalorizada, pois à época era importante dar continuidade da 

família e ela recebia afeto dos seus e estava presente na vida do momento (DEL PRIORE, 

2010). 

Para Scarano (2010), nas regiões litorâneas e açucareiras, mais luxuosas, a vida 

de família era mais extensa e os escravos, apesar de sua situação secundária e 

marginalizada, eram mais participativos nas casas-grandes, fazendo pequenos trabalhos. 

Ali, a presença das crianças era mais intensa e elas faziam parte da vida local.  

Em Minas Gerais, ao contrário, não se tem notícia de trabalhos exercidos pela 

população infantil, mesmo que pouco significativo. Além disso, a civilização da capitania, 

naquele período, se caracterizava por ser urbana e mineradora. A população se concentrava 

nas vilas e nos arraiais e enquanto se minerava uma determinada lavra, ranchos precários 

serviam de abrigo para os garimpeiros e escravos até que a lavra fosse substituída por outra. 

Esse tipo de atividade dificultava a vida familiar e as mulheres que viviam, em maioria, na 

área urbana, permaneciam com os filhos. Como não ficavam segregadas e nem se 

amontoavam no espaço onde moravam, a rua era um espaço coletivo e as crianças mineiras 

perambulavam com ou sem finalidade (SCARANO, 2010). 

Scarano (2010) afirma ainda que, nas Minas Gerais do século XVIII, por sua 

atividade mineradora, os homens frequentemente mudavam de local e isso os impedia de 

conviver mais diretamente com os filhos. Assim, grande parte das crianças tinha apenas 

contato com suas mães e outras mulheres. Isso acontecia tanto com os filhos de escravos, 

como com os filhos de homens livres, mesmo brancos. 

No decorrer do século XVIII, os mulatos e mestiços se tornaram o grupo mais 

numeroso dos habitantes da capitania, graças aos inúmeros nascimentos de filhos advindos 

de relações inter-raciais. Apesar de alguns ainda serem escravos, muitos passaram a 

integrar a população alforriada ou livre e estas crianças viriam, com o passar dos anos, a 
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constituir o grupo numérico e também culturalmente mais significativo da região 

(SCARANO, 2010). 

Nessa época, de maneira geral, já se considerava adulto quem tivesse 15 anos. 

As mulheres, desde os 12, já poderiam se casar. Por isso, o escravo mais valioso era o de 15 

a 24 anos, pois teria melhores condições para trabalhar na mineração. Crianças abaixo 

dessa idade eram desvalorizadas, pois tinham um campo de trabalho mais restrito 

(SCARANO, 2010). 

É importante ressaltar que as crianças que chegavam em navios negreiros 

encontravam-se, na maior parte das vezes, em péssimas condições (extremamente magras, 

com problemas de pele e várias doenças). Não eram consideradas um bom investimento, 

pois seriam apenas mais uma boca a ser alimentada. Já as crianças nascidas no lugar tinham 

um outro valor: os donos viam ali a possibilidade de alimentar seus filhos. As amas de leite 

eram importantes, pois o aleitamento era visto como valioso, tanto pela Igreja como pelos 

conceitos médicos vigentes. Entretanto, para que isso ocorresse, não havia a necessidade da 

sobrevivência do filho da escrava. Essa mentalidade tornava a vida da criança escrava 

pouco valorizada, além de provocar o sofrimento destes com a escassez do leite materno 

(SCARANO, 2010). 

Um fato interessante, segundo Scarano (2010), é o alto número de crianças 

alforriadas no berço. O pai, branco, aceita e reconhece a paternidade de filhos tidos com 

“pretas e mulatas”, muitas vezes suas escravas, o que irritou profundamente as autoridades 

e membros da comunidade que não aceitavam tal fato. No livro de batizados da igreja de 

Santo Antônio do Tijuco, atual Diamantina, de 1736 a 1740 encontram-se listas de crianças 

batizadas, escravas e livres. Muitas dessas crianças eram mulatas e algumas eram 

alforriadas no momento do batismo. Há também um pequeno número de mães de crianças 

libertadas que alcançaram alforria. 

Com a decadência da mineração, o número de alforriados cresceu 

consideravelmente, pois muitos achavam melhor libertar do que sustentar um escravo. 

Assim, os alforriados deveriam buscar seu próprio sustento. Como não havia mais a 

mineração, maior fonte de renda da população na época, muitos viveram na miséria, 

sobrevivendo de esmolas, pois não tinham lugar naquela sociedade discriminadora 

(SCARANO, 2010). 

 



25 

  

2.2.4- A Segregação Sócio-Étnica-Econômica da Educação Infantil no Brasil 

Del Priore (2012) informa que, embora alguns escravos tenham aprendido a ler 

e escrever, através do trabalho voluntário de alguns padres, as crianças negras não tiveram 

acesso às escolas jesuítas como as crianças indígenas. O ensino público só inicia, ainda que 

de forma precária, durante o governo do marquês de Pombal, na segunda metade do século 

XVIII. 

Em 1856, visando atender às necessidades de uma população livre e vacinada, a 

escola pública proibia seus assentos às crianças escravas. Às pobres, provavelmente 

mulatas e negras, reservava espaço para os que demonstrassem “acentuada distinção e 

capacidade”. Desta forma, uma parcela muito pequena de alunos era constituída por libertos 

“pretos”, além de um “número pequeno de cor parda”. A origem do ensino público, 

portanto, é de desigualdade social e racial, pois não era para todos e sim para alguns. 

Assim, no século XIX, a saída para os filhos das pessoas menos favorecidas 

economicamente não era a educação, mas a sua transformação em cidadãos úteis e 

produtivos na lavoura. E a educação ficou restrita aos filhos de uma pequena elite, de 

maioria branca (DEL PRIORE, 2012). 

Para as crianças que foram alforriadas com a lei do Ventre Livre (em 1871), 

sobrou a perspectiva do ensino profissionalizante. Esta instrução foi realizada por institutos 

privados, na sua maior parte, de origem religiosa, que recolhiam crianças pobres e davam-

lhes um preparo prático para ofícios manuais (DEL PRIORE, 2012). 

Del Priore (2012) relata que, no início do século XX, a elite sociocultural, 

formada principalmente por juristas e médicos, praguejavam contra a presença crescente de 

crianças nas ruas - negras, em sua maioria - exigindo solução para estancar a circulação 

destes, classificando-os de “desgraçados, sem teto, sem lar, sem educação, sem instrução e 

sem ordem”. A sociedade burguesa inicia um processo de associação de trabalho com 

honestidade e, na ausência deste, o crime. Esse movimento culminou com a criação, em 

1941, do Serviço de Atendimento ao Menor, (SAM), sistema que ajudou a criminalizar 

definitivamente o menor de rua e que, mais à frente, se transforma na FUNABEM 

(Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor) e nas FEBEMs (Fundação Estadual do Bem-

Estar do Menor). 

Observamos, desta forma, que a história do Brasil tem fatos de longa duração. 

As primeiras crianças em situação de vulnerabilidade foram aquelas recrutadas nos portos 
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de Portugal, para trabalhar como grumetes ou pajens. Muito tempo depois, a situação se 

repete, quando é concluído o ciclo das minerações, com as crianças pardas e negras, filhas 

das mulheres livres e forras, que ficavam pelas ruas, vivendo de esmolas. Desde as naus 

portuguesas, até as instituições educacionais jesuítas ou FEBEMs, o sistema econômico-

social e a legislação fizeram com que muitas crianças tivessem sua infância abreviada, 

transformando-se, precocemente, em adultos. 

 

2.3-   Sexualidade e infância 

 

A sexualidade humana se desenvolve desde os primeiros dias de vida, com o 

contato do bebê com a mãe, despertando nele as primeiras vivências de prazer e segue se 

manifestando de forma diferente em cada momento da vida. Entretanto, nos primeiros anos 

de vida, ela é construída a partir das possibilidades individuais e da interação da criança 

com o meio e a cultura. Os adultos reagem às primeiras manifestações da sexualidade da 

criança e, desde muito cedo, emitem as primeiras interpretações, comumente alicerçadas 

em juízos permeados de valores e crenças relacionados à busca por prazer. Estes 

julgamentos podem contribuir para a formação psíquica da criança (BRASIL, 1998). 

Para Garrido (2017), a sexualidade é parte integral da personalidade de todo ser 

humano. Seu desenvolvimento total depende da satisfação de necessidades humanas 

básicas: o desejo de contato, a intimidade, a expressão emocional, o prazer, o carinho e o 

amor. A sexualidade pode ser compreendida como um direito subjetivo inscrito no rol dos 

direitos humanos universais, que por seus turnos, se fundamentam nos princípios da 

liberdade, da dignidade e da igualdade. 

Já para Ribeiro (2005), a sexualidade é um conceito amplo, que envolve a 

manifestação do impulso sexual e o que dela é decorrente: o desejo, a busca de um objeto 

sexual, a representação do desejo, a elaboração mental para realizar o desejo, a influência 

da cultura, da sociedade e da família, a moral, os valores, a religião, a repressão. Para este 

autor, a sexualidade seria essencialmente biológica, e tinha como objetivo primordial a 

perpetuação da espécie, mas o homem encontrou nela uma forma de dar e receber prazer, 

compreendendo-a como construto social. 

Para discutir a sexualidade infantil, é necessário adentrar à teoria freudiana, 

pois Freud foi um dos pioneiros a estudar a exploração do prazer corporal da criança. 
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Sigmund Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856, em Freiberg, pequena cidade à época da 

Áustria, que hoje pertence à República Tcheca. Aos quatro anos, mudou-se para Viena, 

onde viveu quase todo o resto de sua vida. Formou-se em Medicina e resolveu dedicar-se 

aos estudos das doenças nervosas – a Neuropatologia, especialidade que, nessa época, tinha 

pouca importância. Em 1886, abriu seu próprio consultório e se casou com Martha Bernays 

(KUPFER, 1989). 

Iniciou seus trabalhos quando conheceu e utilizou os métodos de Joseph 

Breuer, que buscava a cura de seus pacientes fazendo com que eles falassem de seus 

próprios sintomas. Breuer e Freud foram parceiros nos estudos de alguns casos de histeria 

que foram curados por meio desta técnica. Mas suas ideias se tornaram divergentes ao se 

tratar do fator sexual na histeria, pois Breuer mantinha um ponto de vista tradicional sobre a 

sexualidade e Freud defendia que os conflitos sexuais seriam as causas da histeria. Com 

isso, Freud começou a sustentar seus estudos sozinho, desenvolvendo ideias que viriam a 

fundamentar a sua teoria psicanalítica (KUPFER, 1989). 

A princípio, Freud – por meio da clínica e relato de histéricas – imaginou que a 

sexualidade era despertada na criança por meio de um adulto abusador. A partir de tais 

relatos, ele formula a teoria da sedução. Com o tempo, entretanto, percebe que o abuso não 

havia acontecido e que se tratava, na verdade, de uma fantasia. Neste momento, Freud 

deixa de lado a teoria da sedução para tratar da fantasia, abrindo, assim, espaço para 

grandes descobertas relacionadas à sexualidade infantil. Ele descobre, a partir do relato de 

pacientes, que a maioria dos desejos e pensamentos reprimidos decorria de conflitos de 

ordem sexual, que remetiam aos primeiros anos de vida dos indivíduos. E percebeu que 

experiências traumáticas, reprimidas da vida infantil, deixavam grandes marcas na 

composição da personalidade e originavam sintomas na vida adulta. Estas descobertas 

colocam a sexualidade como central na vida psíquica e Freud desenvolve, em 1905, no 

segundo artigo de os “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade” a teoria psicanalítica da 

sexualidade infantil. Em tais ensaios, ele atribui a importância da sexualidade infantil para 

todas as ações futuras do sujeito. Esta sua nova teoria o torna mestre de um grupo de 

discípulos, até ser reconhecido internacionalmente como o Pai da Psicanálise (BOROTO e 

SENATORE, 2019). 

A perseguição imposta aos judeus na II Guerra Mundial não o poupou e ele foi 

obrigado a deixar Viena e mudar-se para Londres, onde viveu seu último ano de vida, 
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morrendo em consequência de um câncer de boca, aos 83 anos, no dia 23 de setembro de 

1939 (KUPFER, 1989). 

Segundo Freud (2016 [1905]), o senso comum tem ideias definidas sobre o 

instinto sexual. Acredita-se que este está ausente na infância, aparecendo apenas na 

puberdade. Mas ele afirma que essas informações não retratam a realidade e são crenças 

imprecisas e baseadas em conclusões precipitadas, pois as manifestações sexuais infantis 

revelam traços do instinto e mostram seu desenvolvimento. Freud ainda informa que, 

geralmente, a vida sexual das crianças se manifesta de forma observável por volta dos três 

ou quatro anos. O autor nos descreve algumas destas manifestações que podemos observar 

na criança. 

A partir de Freud, compreendemos que o corpo erótico existe desde o 

nascimento e o prazer não se concentra apenas nos genitais. O erotismo ocorre por meio das 

“zonas erógenas”, que são partes do corpo em que a estimulação gera sensações prazerosas. 

As crianças, desde bem pequenas, vivenciam o prazer, no contato da boca com objetos 

(chupar, mamar etc.), no ato de defecar (reter e controlar as fezes), nos comportamentos 

masturbatórios (fricção ou pressão nos genitais) e na eleição das zonas erógenas principais. 

Mas reconhecer a criança como sexuada não quer dizer que ela expresse a sexualidade tal 

como os adultos. Mesmo que ela sinta prazer nesses comportamentos, ela não o faz de 

modo como o adulto concebe e realiza, por meio de fantasias sexuais. Assim, a maior 

dificuldade em lidar com as manifestações sexuais na infância ocorre por parte do adulto, 

que interpreta a sexualidade nas crianças a partir de suas próprias dificuldades, da sua 

educação sexual ao longo da vida. Por volta dos três aos cinco anos de idade, aparece na 

criança uma curiosidade, que Freud chamou de “instinto de saber ou de pesquisa”. 

Geralmente, a primeira questão que ela aborda é: de onde vêm as crianças? Em seguida, a 

existência de dois sexos é outra curiosidade. Para o menino, é comum imaginar que todas 

as pessoas têm um genital como o dele e é impossível aceitar a ausência de um pênis. Essa 

convicção só é abandonada pelas evidências, mas após duras lutas interiores (inicialmente, 

ele acredita que as meninas perderam o genital, pois foram castradas – o “complexo da 

castração”). (FREUD, 2016 [1905]). 

Com a publicação do livro “Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade”, já 

citado, Freud (2016 [1905]), surpreendeu a comunidade científica e este foi um importante 

marco na compreensão de que as crianças não eram seres assexuais, mas, ao contrário, 

viviam em corpos dotados de desejos e prazeres. Ele afirmava que as experiências e 
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condutas sexuais infantis contribuem para a vida e o comportamento da pessoa adulta. 

Nesse sentido, Freud inaugura um novo paradigma no estudo da infância promovendo uma 

virada conceitual: ao contrário do que se pensava até então, não é o adulto que é o pai da 

criança, mas o inverso: a criança é o pai do adulto, posto que a origem da adultez reside nas 

experiências vividas na infância. Seu estudo desafiou a noção dominante da época de que a 

criança era uma criatura pura e inocente. Por isso seu trabalho foi recebido, num primeiro 

momento, de formas diversas: como revolucionário na visão de alguns, chocante e até 

ofensivo na visão de outros. 

 

 2.3.1- Fases do desenvolvimento da organização sexual 

É preciso entender que, para Freud, a sexualidade infantil não é uma sequência 

linear de tempo. Ele a divide em fases, que podem ser observadas em determinadas épocas 

da infância, ligadas ao desenvolvimento infantil, nas quais a libido se desloca para 

diferentes zonas erógenas. Estas fases foram denominadas: Fase oral, Fase anal, Fase fálica, 

Latência e Fase genital.  

Na Fase oral, que acontece do 0 (zero) aos 18 (dezoito) meses, a atividade 

sexual ainda não está separada da ingestão de alimentos. Neste estágio, surge a 

dependência, pois a criança neste período é quase que totalmente dependente da mãe, já que 

é ela quem o alimenta e protege do que lhe possa fazer mal. O ato de chupar o dedo pode 

ser um resíduo dessa fase de organização, no qual a atividade sexual, desprendida da 

atividade da alimentação, trocou o objeto externo por um do próprio corpo. 

Na Fase sádico-anal, que acontece dos 18 (dezoito) meses aos 3 (três) anos, a 

mucosa intestinal se apresenta como órgão erógeno e o foco principal da libido está no 

controle da bexiga e evacuações. O grande conflito nesta fase é o treinamento da utilização 

do banheiro - a criança tem de aprender a controlar suas necessidades corporais. 

A Fase fálica ocorre dos 3 (três) aos 6 (seis) anos. Esta fase é de fundamental 

importância para esta dissertação, pois as professoras participantes trabalham com crianças 

de 5 anos de idade. Para Freud, o foco principal da libido neste período é sobre os órgãos 

genitais. É nesse estágio que aparece o “Complexo de Édipo”, que ele considerou uma de 

suas maiores descobertas no estudo da sexualidade. Este “complexo” se caracteriza desejo 

do menino pela mãe e da menina pelo pai; assim, há o desejo do menino de afastar o pai e 

da menina de afastar a mãe. Nessa idade, as crianças também começam a descobrir as 
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diferenças entre meninos e meninas e aqui também acontece o já citado “Complexo de 

Castração”. 

A fase seguinte é denominada Período da Latência e acontece dos 6 (seis) aos 9 

(nove) anos. Esse estágio também marca consideravelmente o desenvolvimento sexual da 

criança, mas, de acordo com Freud, ocorrem oscilações neste desenvolvimento. Ele diz que 

aqui aparecem as inibições sexuais, que estão ligadas à moralidade, ao pudor e ao desejo 

estético. A latência é caracterizada pelos impulsos sexuais mascarados em novas 

motivações, ou seja, energias psíquicas são deslocadas para outros investimentos. 

Por fim, a partir dos 10 (dez) anos, vem a Fase Genital, que é o ápice do 

desenvolvimento psicossexual. Neste estágio, ocorre a maturação dos órgãos genitais 

(externos e internos) e o prazer agora é especificamente genital, mas conta com os instintos 

parciais das fases anteriores (pré-genitais), para que combinados, levem o sujeito a um 

objetivo sexual. É nesta fase, segundo Freud, que ocorre a distinção entre o masculino e o 

feminino, pois, como a sexualidade na infância era auto erótica e ambos os sexos 

desfrutavam das mesmas zonas erógenas, uma posição de distinção entre os sexos era 

difícil. 

Entretanto, a predisposição masculina ou feminina já é facilmente reconhecível 

na infância. As inibições da sexualidade (nojo, vergonha, compaixão etc.) ocorrem, na 

menina, mais cedo e com menor resistência do que no menino, enquanto a tendência à 

repressão sexual é maior. Mas a atividade auto erótica é a mesma nos dois sexos, e isso 

anula, na infância, a possibilidade de diferenciá-los, como após a fase genital. 

Desta forma, o desenvolvimento da personalidade e da sexualidade humana se 

dão a partir das contribuições de cada um dos estágios apresentados. Podemos concluir, 

portanto, que esse florescimento da vida sexual infantil (dos dois aos cinco anos de idade – 

período que trata esta dissertação) deve ser visto como importante precursor da organização 

sexual definitiva. 

 

2.3- Educação infantil 

 

Durante muito tempo, a educação infantil foi considerada uma responsabilidade 

da família. Era junto aos adultos e outras crianças de seu grupo familiar com as quais 

convivia que meninos e meninas aprendiam a se tornar membros de seu grupo social, a 



31 

  

participar de suas tradições e a dominar os conhecimentos que eram necessários para a sua 

sobrevivência material e para enfrentar as experiências da vida adulta. Não havia instituição 

com esta responsabilidade. A educação infantil, como nós conhecemos hoje, realizada de 

forma a completar a família, é recente (BUJES, 2001). 

Até meados do século XIX, não existiam no Brasil instituições como creches, 

parques infantis ou jardins de infância. Essa situação se modifica a partir daí, inicialmente 

com um movimento das elites políticas brasileiras, que queriam construir uma nação 

moderna e abraçaram as ideias educacionais europeias, como a criação de jardins de 

infância para as comunidades trabalhadoras (OLIVEIRA, 2014). Andrade (2010) informa 

que as creches na Europa foram criadas para atender às crianças cujas mães foram trabalhar 

como mão de obra para as fábricas. Este pensamento, no entanto, foi recebido com 

entusiasmo por alguns setores e combatido com veemência por outros. No âmbito 

legislativo, o debate considerava que, se os jardins de infância tinham objetivos de caridade 

e destinavam-se aos pobres, não deveriam ser mantidos pelo poder público. E a crítica feita 

aos jardins de infância dizia que eles não deviam ser adotados como modelos de educação 

para crianças mais ricas. Apesar disso, surgem em 1875, no Rio de Janeiro, e em 1877, em 

São Paulo, os primeiros jardins de infância sob os cuidados de entidades privadas. Alguns 

anos depois, criaram-se os primeiros jardins de infância públicos (OLIVEIRA, 2014). 

As creches e pré-escolas surgiram com o trabalho materno fora do lar, na 

primeira metade do século XIX, a partir da primeira revolução industrial. Mas é importante 

lembrar que isso também está relacionado a uma nova estrutura familiar. As creches e pré-

escolas surgem com as mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram pela 

incorporação das mulheres à força de trabalho, o que modificou a organização das famílias, 

pois a mulher assume um novo papel na sociedade (BUJES, 2001). 

Quando se fala de Educação Infantil, muitas vezes acredita-se que esta se refere 

apenas aos cuidados com crianças de 0 a 5 anos e poucos a reconhecem como um espaço de 

educação. Esta noção equivocada é sustentada por um aparato histórico, pois, como foi 

visto, a Educação Infantil foi criada sobre as bases do assistencialismo e da beneficência. 

Desta forma, a primeira etapa da educação básica, surge de duas formas: a creche para os 

menos favorecidos e para as mães trabalhadoras e os Jardins de Infância para as classes 

média e alta (KUHLMANN Jr, 2011; AGUIAR, 2016). 

No Brasil, as creches surgem para minimizar os problemas sociais decorrentes 

do estado de miséria de mulheres e crianças. Assim, as primeiras creches (no início do 
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século XX) tinham caráter beneficente, assistencial e custodial, com atendimento voltado às 

crianças e famílias pobres (Andrade, 2010). Isso pode ser observado no relato do jornal “A 

mãe de família”, escrito pelo dr. Vinelli (citado por Civiletti, 1991, p.36), médico da Casa 

dos Expostos: 

[...] A creche é um estabelecimento de beneficência que tem por fim receber 
todos os dias úteis e durante horas de trabalho, as crianças de dois anos de idade 
para baixo, cujas mães são pobres, de boa conduta e trabalham fora de seu 
domicílio. 

 

As primeiras creches no país são implantadas no ano de 1889, no Rio de 

Janeiro. A primeira foi no Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Logo em seguida, 

criou-se, junto à fábrica de Fiação e Tecidos Corcovado, a primeira creche para filhos de 

operários que se tem registro no país. Em 1918, graças à pressão dos movimentos 

operários, foi criada a primeira creche no Estado de São Paulo, em uma vila da Companhia 

Nacional de Tecidos e Jutas (KUHLMANN, 2011; ANDRADE, 2010). 

Assim, até a década de 1920, a assistência à infância era realizada 

principalmente por entidades particulares, sem proteção jurídica e alternativas de 

atendimento. O Estado, assim, inicia uma presença mais direta na questão da infância, 

atuando, inicialmente, como agente fiscalizador e regulamentador dos serviços prestados 

pelas entidades filantrópicas e assistenciais (KRAMER, 2006). 

Na segunda metade do século XX, com o incremento da industrialização e da 

urbanização, houve um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. 

Como isso, creches e parques infantis que atendiam as crianças em período integral 

passaram a ser mais procurados, não só por operárias e empregadas domésticas, mas 

também por trabalhadores do comércio e por funcionárias públicas. No entanto, um 

ambiente estimulante para o desenvolvimento das crianças atendidas não se expressava no 

trabalho dessas instituições (OLIVEIRA, 2014). 

No início da década de 60, ocorre uma mudança importante: é aprovada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD - Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961), 

que, em seu capítulo primeiro, diz que: 

Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e será 
ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância.  
Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos 
serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação 
com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária. (BRASIL, 1961) 
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Apesar deste avanço, Oliveira (2014) afirma que esta Lei que incluiu as escolas 

maternais e os jardins de infância no sistema de ensino, não assegurou o fortalecimento de 

práticas educativas adequadas às características das crianças pequenas. 

Somente com a Constituição Federal de 67 e da Junta Militar de 69 é que 

aparece, pela primeira vez, uma Lei própria sobre a assistência à Infância. Mas ainda 

permanece a figura da assistência e do amparo, mas agora em forma de uma Lei (CURY, 

1998). 

Portanto, durante os governos militares (de 1964 até o início de 1985), as 

políticas federais reforçaram a ideia de creche e de pré-escola, como equipamentos de 

assistência à criança carente. Isso pode ser observado pelo estímulo a órgãos como a Legião 

Brasileira de Assistência e a Fundação nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), 

prevalecendo a política de ajuda governamental às entidades filantrópicas ou assistências 

(OLIVEIRA, 2014). 

Assim que terminam os governos militares, novas políticas de educação 

passaram a admitir que as creches não diziam respeito apenas à mulher ou família, mas 

também ao Estado e às empresas. Pesquisas em Psicologia e Educação sobre a importância 

dos primeiros anos de vida no desenvolvimento da criança propiciam, então, algumas 

mudanças no trabalho, propondo a valorização de atividades pedagógicas sistematizadas 

(OLIVEIRA, 2014). 

Com a Constituição de 1988, tenta-se garantir o acesso à educação, dando-se 

ênfase a uma educação democrática, buscando atender todas as crianças. Dessa maneira, a 

Educação Infantil começa a se desvincular das Secretarias de Assistência Social e passa a 

fazer parte das Secretarias Municipais de Educação (AGUIAR, 2016). 

Apenas com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394, 

de 1996), creches e pré-escolas são consideradas instituições educacionais e são 

reconhecidas como primeira etapa da Educação Básica (OLIVEIRA, 2014; SANTOS, 

2016).  

Para Cury (1998, p. 11), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação apenas 

legitimou o que já fazia parte da compreensão dos movimentos sociais. Este autor ainda 

relata que o grande diferencial trazido por essa lei foi a incorporação da Educação Infantil 

ao campo educacional, abandonando o assistencialismo e trazendo o direito às crianças e às 
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suas respectivas famílias. Desta forma, a partir daí o Estado deixa de ter a figura do 

cuidado, e assume a do dever. 

As instituições de educação infantil passam a fazer parte da educação básica, 

junto com o ensino fundamental e o ensino médio, em vez de permanecerem ligadas às 

secretarias de assistência social. Quando as creches passam para as secretarias municipais 

de educação, compreende-se que elas têm por função não só cuidar, mas também educar de 

forma indissociável e complementar as crianças de 0 a 6 anos (CERISARA, 2002). 

E, em 1998, sai o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, que é 

um conjunto de referências e orientações pedagógicas, que tinha o objetivo de contribuir 

com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam 

promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças 

brasileiras (BRASIL, 1998, p.15). 

Assim, a Educação Infantil foi se transformando e as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em 2010, a estabelecem da seguinte forma 

(BRASIL, 2010, p. 14):  

A primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais 
se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. 
É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de 
qualidade, sem requisito de seleção. 

 

Complementando todas as leis citadas e reafirmando as novas concepções de 

criança e infância, vários instrumentos internacionais (principalmente a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, em 1959; e a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, em 1989), inspiraram os legisladores brasileiros a criarem 

regulamentação específica sobre a temática dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Tudo isso culmina com o atual modelo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, 

de 1990). 

Esta Lei inaugura um novo paradigma ético-político e jurídico no Brasil, pois 

insere os direitos da população infantil e adolescente na agenda moderna dos Direitos 

Humanos. Esta construção foi resultado de uma grande mobilização social, que levou a 

transformações profundas nas concepções da criança e do adolescente como seres humanos 
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em desenvolvimento, reafirmando a necessidade de lhes assegurar a proteção integral 

(VANNUCHI; OLIVEIRA, 2010). 

 

 2.4.1- Sexualidade e gênero na Educação Infantil 

Os avanços dos Estudos da Infância e da Educação Infantil dos últimos anos 

nos auxiliaram a compreender as crianças como sujeitos capazes de elaborar suas próprias 

produções simbólicas, que foram construídas na relação com seus pares e com o universo 

social dos adultos (SANTOS, 2018). 

A sexualidade deve ser enxergada como uma dimensão humana que acompanha 

as pessoas ao longo de toda a vida, num conjunto de tudo que se ouve, vê, sente e recebe da 

família, escola, comunidade e cultura na qual estamos inseridos (SCHINDHELM, 2011). 

Como cada indivíduo tem sua própria expressão da sexualidade, traduzida por 

seus valores, crenças, opiniões e sentimentos e, desse modo, o educador nunca estará isento 

ao defrontar-se com as experiências e as curiosidades das crianças. Assim, a sexualidade 

está na escola, faz parte dos sujeitos e não é algo que possa ser desligado ou algo que possa 

se despir (LOURO, 2008). 

No Brasil, o conceito de gênero se generaliza na década de 1990, após a 

tradução do artigo de Joan Scott, intitulado “Gênero: uma categoria útil de análise 

histórica”. Esta publicação teve grande influência nos estudos de gênero no Brasil a partir 

daí e até hoje é uma das principais referências sobre o tema. Nele, a autora mostra a 

trajetória das feministas até chegarem ao conceito de gênero e transformarem a sua 

produção, rompendo com a dicotomia homem versus mulher. 

Quando compreendemos o conceito de gênero, entendemos como é feita a 

atribuição de papéis e características masculinas e femininas nos processos de socialização 

e como tudo isso constrói hierarquias na sociedade. Desta forma, as características de 

gênero atribuídas a eles servem de orientação para definir quais os papéis devem assumir 

nas relações sociais (BOGÉA, 2017). 

Para Scott (1995), pensar o conceito de gênero implica em rejeitar o caráter fixo 

da oposição binária homem/mulher e em desconstruir a diferenciação sexual. Desta forma, 

quando são eliminadas as diferenças entre masculino e feminino, já se encontra um 

primeiro ponto para formular o conceito de gênero, pois ele ultrapassa esses dois termos e 
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indica uma construção social em cima dos papéis de o que é ser homem e o que é ser 

mulher. 

Segundo Morato (2017), por muito tempo o termo gênero foi considerado um 

sinônimo de sexo e se relacionava com a visão biológica de masculino e feminino. A partir 

dos anos 1960, com o movimento feminista, foram desenvolvidos estudos que iniciavam 

afastar o determinismo biológico e aproximar do pensamento do construcionismo social. 

Para Alves (2017), o termo gênero também foi construído com as influências do 

movimento feminista dos anos 1970. Ele afirma que, sem a existência de um movimento de 

mulheres organizadas que tencionaram a relação de dominação e exploração ao qual 

estavam submetidas, o debate de gênero não teria sido tão aprofundado. O autor, entretanto, 

destaca que os estudos sobre as mulheres foram acusados de serem essencialistas e a 

construção teórica sobre gênero tinha como objetivo contrapor as ideias que se apoiavam 

sobre o aspecto biológico das diferenças entre homens e mulheres e, somente depois, 

envolve estudos sobre sexualidade, expressões de masculinidades e feminilidades. 

Portanto, quando se pensa em conceituar gênero, isso não pode ser feito sem 

considerar o movimento feminista do século XX, que marca a mulher como um sujeito de 

análise e pelos questionamentos que a tornam objeto de investigação para interpretação nas 

ciências sociais. 

Essa ideia é reforçada por Louro (2003), que afirma que o conceito de gênero 

está intimamente ligado às lutas desenvolvidas pelas feministas e pela contestação da 

ordem social vigente até então. Esta autora, diz, ainda: 

Para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa 
sociedade importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que 
socialmente se construiu sobre os sexos. O debate vai se constituir, então, através 
de uma nova linguagem, na qual gênero será um conceito fundamental (LOURO, 
2003, p. 21). 

 

Nessa perspectiva, o gênero é formado a partir de elementos sociais; daquilo 

que está presente na constituição da sociedade. A base da identidade de gênero de cada 

sujeito está na forma em que se constitui a sua sociedade, no entanto vários discursos são 

produzidos e reproduzidos dentro dos múltiplos espaços sociais e são os responsáveis pela 

atribuição de características e funções sexuais como parte de uma “constituição natural” do 

gênero (BOGÉA, 2017). 



37 

  

Sexo e gênero começaram a ser analisados, dentro de uma lógica dicotômica, na 

qual sexo representava as características biológicas e gênero, as sociais/culturais. Assim, o 

gênero foi usado como oposição ao sexo. Nesse contexto, o sexo seria a representação da 

conformação biológica daquilo que seria naturalmente dado (características orgânico-

biológicas, com ênfase nos órgãos genitais) e o gênero representaria o que é socialmente 

construído (significados e símbolos moldados ao longo da história, como referência à 

personalidade e aos comportamentos). Portanto, o gênero, como algo que é socialmente 

construído, é que viria a problematizar as configurações de papéis e condutas do masculino 

e feminino. Essa distinção entre sexo e gênero passa a ser pensada como algo inter-

relacionado, uma vez que a sociedade não forma só a personalidade e os comportamentos 

dos indivíduos, mas também o modo como o corpo se apresenta (BOGÉA, 2017). 

Para Scott (1995), o gênero se divide em quatro elementos inter-relacionados: a 

cultura, as normalizações, a política e a identidade subjetiva. Esses elementos servem como 

forma de legitimação do gênero. Dessa forma, entendo que esta autora defende que o 

gênero, apesar de ser diferente de sexo, é construído a partir das relações sociais 

desenvolvidas pelos sujeitos, identificando relações de igualdade e diferença entre os sexos. 

Além disso, ela reconhece que as relações de gênero implicam relações de poder, pois os 

sujeitos se relacionam e se organizam através de representações desiguais. Por isso, as 

formas como os sujeitos se relacionam com o poder são permeadas também por relações de 

gênero. A autora, portanto, busca compreender como os papéis sexuais são constituídos em 

diferentes sociedades e períodos históricos. Seu objetivo foi entender como esses se 

articulam dentro da ordem social e como a perpetuam e/ou conseguem transformá-la. Para 

ela, “o gênero é, portanto, um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações 

complexas entre diversas formas de interação humana” (SCOTT, 1995, p. 23). 

Segundo Gomes (2018), usar a categoria gênero no lugar da categoria sexo tem 

como função rejeitar a imposição de um determinismo biológico sobre o que é “ser mulher” 

e “ser homem”. Quando se destaca o caráter social e construído do gênero, objetiva-se 

problematizar a posição da mulher na sociedade. Assim, o gênero tomado como categoria 

permite colocar em questão os sujeitos (culturais, sociais, históricos, políticos e sujeitos de 

direitos). 
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Por tudo isso, os estudos de gênero são tão importantes na análise das relações 

de poder que o gênero representa um campo em que o poder é articulado, e gera, portanto, 

desigualdades tanto no espaço micro como macro da sociedade (MORATO, 2017). 

Assim, um importante ponto de partida dentro dos estudos de gênero foi 

problematizar os comportamentos sociais atribuídos aos homens e às mulheres. E que para 

isso fosse efetivado, seria fundamental descolar os conceitos de sexo e gênero. 

Para falar sobre gênero, portanto, é necessário problematizar os privilégios e as 

assimetrias sociais, pois o tema coloca em jogo conflitos sociais que, apesar de implícitos, 

ainda estão enraizados e justificam posições desiguais na sociedade (MORATO, 2017). 

Nessa perspectiva mais aberta, proposta por todos os autores aqui citados, é 

possível enxergar, sem tantas distorções, pessoas que têm o gênero conforme os padrões 

sociais, mas também aquelas pessoas que não se encaixam nesses “padrões sociais”; que se 

constroem a partir de elementos que não se alinham com as construções tradicionais de 

gênero. 

Em relação à construção do gênero na infância, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998) afirmam que a criança se descobre num corpo de menino ou 

menina pela exploração do próprio corpo, observando o corpo de outros, e também a partir 

das relações familiares. Assim, ela inicia um processo de pertencimento a um ou outro 

sexo, que se desenvolve pelo tratamento diferenciado para meninos e meninas e, 

principalmente, pelos padrões estabelecidos pela sociedade do que é feminino e do que é 

masculino. Esses padrões são construídos a partir das diferenças biológicas dos sexos, e são 

transmitidos através da educação. É o que atualmente se chama de “estereótipos de 

gênero”. Essas representações são internalizadas e tornam-se referências fundamentais para 

a identidade da criança. 

Para Carvalho et al. (2008), as representações e divisões de gênero são 

anteriores à experiência individual e se atualizam nas nossas experiências, desde a infância, 

quando dizem que somos menina ou menino, e nos atribuem valores.  

Bogossian (2014) alega que, quando o assunto é gênero, esta é uma construção 

social e histórica, que está inserida em uma série de instituições culturais que transmitem a 

noção de comportamentos masculinos ou femininos esperados: padrões que excluem e 

discriminam comportamentos que se desviam desses padrões. As crianças que frequentam a 

educação infantil, como seres históricos e culturais, se veem atravessados pelas questões de 
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gênero. A escola, segundo o autor supracitado, pode ser uma das primeiras instituições a 

possibilitar experimentações dos significados de ser menino ou menina perante outras 

crianças. 

A sociedade atual é organizada baseada nas relações de sexo e gênero, pois a 

cor do enxoval (rosa ou azul), a escolha do nome e as expectativas dos adultos já atribuem 

o gênero, antes do nascimento da criança. Assim, podemos observar que as identidades e as 

relações sociais são “generificadas”: os homens são representados como fortes, agressivos, 

inteligentes e competentes, enquanto as mulheres são representadas como frágeis e 

emocionalmente dependentes dos homens. Estas relações são aprendidas e reforçadas na 

família, na escola, na organização do trabalho e na vida cotidiana (CARVALHO et al., 

2008). 

A escola, muitas vezes, reproduz valores sexistas e, na educação infantil, é 

comum as paredes das salas de aula e as carteiras serem identificadas pelas cores azul ou 

verde para os meninos e com as cores rosa ou vermelho para as meninas. Assim, as 

representações sobre o masculino e o feminino nos espaços escolares são utilizadas para 

organizar as práticas. As separações entre os gêneros são naturais para professores e 

crianças e ocorrem nas atividades, nas filas, nas salas, nas quadras, nos jogos e 

brincadeiras. Desta maneira, a escola pode promover situações segregadoras sexistas 

(SANTOS, 2016; TOMAZELLI, 2013). 

Segundo Schindhelm e Evangelista (2014) muitos educadores ainda acreditam 

que a criança é um ser assexual e, por isso, as práticas pedagógicas não falam sobre o corpo 

infantil. Desde pequenos, o sentir expressa prazeres e desprazeres e faz desabrochar 

emoções, afetos e desejos provocando sensibilidades num corpo que evidencia seu gênero e 

sua sexualidade. 

Embora os docentes “reconheçam que não se deve tratar diferente meninos e 

meninas, aceitam as diferenças supostamente naturais sem questionamento nem 

intervenção” (CARVALHO et al, 2015). 

Aguiar (2016) afirma que as crianças, algumas vezes, transgridem os 

estereótipos de gênero em suas brincadeiras na escola, mas os professores não. Ao 

contrário, a autora relata que em pesquisa realizada com docentes, estes apontam que eles 

tendem a reafirmar as diferenças de gênero e que a Educação Infantil frequentemente 

contribui para perpetuar preconceitos (homofobia, sexismo etc.). Para Santos (2016 e 
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2018), entretanto, a criança, ao se deparar com as estruturas sociais organizadas pelo 

adulto, têm a possibilidade de experimentar outras formas de viver a masculinidade e a 

feminilidade, ora legitimando estes estereótipos, ora transgredindo-os, ou ora se 

apropriando das relações de gênero. 

Acredito que a brincadeira é o momento no qual a criança se sente livre para 

transgredir as normas sociais e culturais. Elas, efetivamente, não são seres passivos e 

reagem, respondem, transgridem e assumem posturas. O professor deve promover 

brincadeiras que permitam cooperação e a troca de experiências entre elas. Assim, permite-

se que a criança vá se construindo como feminino ou masculino em suas relações sociais, 

conforme vivenciam diferentes vivências. Mas o educador deve também mediar essas 

experiências e, a partir delas, desmistificar valores de hierarquia, poder e dominação de um 

gênero perante o outro. 

Se o gênero é fator estruturante das relações sociais de meninos e meninas, é 

possível perceber quando as crianças se apropriam das relações de gênero e identificar 

quando elas têm a possibilidade de transgredir representações impostas pelos adultos 

(SANTOS, 2018). 

Assim, a sociedade projeta para a vida infantil valores e verdades do mundo 

adulto, sendo que os preconceitos, que são construídos e repassados ao longo dos anos, 

fazem parte desse grupo etário e estão muito presentes nas escolas. Segundo Silva (2013), 

os estereótipos e os preconceitos de gênero são internalizados pelos próprios professores, 

que esperavam coisas diferentes de meninos e de meninas. Assim, as crianças aprendem a 

se comportar de forma sexista, notando diferenças físicas entre os sexos e as expectativas 

sociais para cada um, buscando agir de maneira a satisfazê-las, identificando e 

reproduzindo as diferenças sociais entre feminino e masculino. Apesar desta não ser a linha 

do nosso estudo, é importante entender que os estereótipos são, na maioria das vezes, 

internalizados pelos professores, que as crianças tendem a se comportar de forma sexista e 

que a escola pode, então, reforçar estes padrões. 

Os adultos, diante das manifestações sexuais infantis ou diálogos decorrentes de 

sua curiosidade, não devem se omitir ou responder com informações inadequadas, pois isto 

pode privar a criança de reconhecer sua sexualidade ou fazer com que ela compreenda o 

assunto como algo errado ou sujo. Em geral, os pais e professores reagem diante das 

manifestações sexuais das crianças a partir de sua própria história de educação sexual, isto 

é, a partir de seus valores pessoais (MAIA e SPAZIANI, 2010). Por isso problematizamos: 
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como as professoras de educação infantil reagem as manifestações de gênero e sexualidade 

das crianças de cinco anos de idade? 

Para Spaziani e Maia (2015), em relação à escola, é fundamental perceber que 

ela educa sexualmente as crianças, mesmo de forma não intencional. Desta maneira, é 

importante que a professora reconheça seu papel na educação para a sexualidade infantil. 

Se a professora parte do pressuposto que a criança é inocente, assexual e imatura para falar 

sobre sexualidade e que ela não tem nada a dizer, ouvir ou saber sobre o assunto, o diálogo 

com a criança fica dificultado. 

Rios (2008) argumenta que o professor não ensina apenas as disciplinas, pois 

sua atitude ensina e seus gestos falam. Ao ensinar determinado tema, ele vai além dos 

conteúdos, ensinando também modos de ser e atitudes em relação à realidade e à 

convivência social. 

Segundo Radaelli (2016), o que faz a diferença ao ensinar é promover um 

aprendizado significativo. E isso se faz com inovação (criando situações diversas de 

aprendizagem sempre que necessário), traçando objetivos claros e consistentes (para evitar 

incoerências e falta de seriedade na abordagem dos conteúdos) e motivando o interesse dos 

alunos pelo conhecimento. Assim, a prática do professor é e sempre será fator fundamental 

e determinante na aprendizagem dos alunos. O professor bem preparado, ético, reflexivo e 

responsável incorpora as mudanças necessárias, evolui na busca de sua autonomia em sala e 

exerce suas atribuições com o intuito de auxiliar na prática educativa. 

Se realmente se quer entender e conhecer as crianças, deve-se mergulhar na 

cultura e no mundo delas. Suas palavras e modos de agir, suas formas de pensar e refletir 

são muito mais complexos do que geralmente se pensa. A criança traz consigo 

conhecimentos, hábitos, desejos, sonhos, sentimentos e medos, que precisam ser 

conhecidos e respeitados pelos educadores e educadoras. É fundamental que o professor 

respeite esse saber e trabalhe estimulando a criatividade e a capacidade de leitura do mundo 

dos educandos. Quando a criança começa, por exemplo, a querer saber os “comos” e os 

“porquês” das coisas, mostra o surgimento da curiosidade (SAUL e SILVA, 2011). 

O gênero é um sistema cultural adquirido durante a formação do ego no 

ambiente da família. A construção educacional, ou seja, significados, papéis, identidades, 

aptidões, habilidades, posturas e sentimentos associados a noções de masculinidade e 

feminilidade são ensinados e aprendidos na vida e na escola. Sendo assim, mudanças nas 
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práticas de educação infantil e organização familiar poderiam alterar o sistema de gênero. 

Como a formação social, emocional e cognitiva acontece (cada vez mais) na escola, 

modificações nas práticas de educação infantil e na organização escolar podem alterar as 

relações de gênero (CARVALHO et al., 2008). 

No caso de crianças inseridas em instituições de Educação Infantil, o gênero é 

um mediador produzido por diversos artefatos e instrumentos fornecidos pela sociedade. 

Assim, neste tipo de espaço educativo, diferentes representações do feminino e do 

masculino são constantemente reinvocadas ou atualizadas e tornam-se parte integrante da 

identidade dos sujeitos (SANTOS, 2018). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), citado 

anteriormente, adverte contra a reprodução de identidades de gênero estereotipadas e sugere 

que as crianças brinquem tanto no papel de homem como no de mulher (BRASIL, 1998, p. 

41); também reconhece que a expressão da sexualidade é muito importante para o 

desenvolvimento psíquico da criança (BRASIL, 1998, p. 17). 

Por tudo isso, percebe-se que, como relata Carvalho et al. (2008), os estudos da 

construção de sujeitos de gênero têm negligenciado a educação infantil, que é uma fase 

fundamental da formação humana. Isso, segundo estes/as autores/as, pode trazer um viés, 

pois toda a produção acadêmica nas ciências sociais e humanas apresenta apenas o ponto de 

vista do adulto. 

Assim, este trabalho justifica-se por pesquisar qual é a percepção das 

professoras de educação infantil sobre o trabalho pedagógico que envolve as relações de 

gênero e sexualidade com crianças de cinco anos de idade. Como poderá ser observado a 

seguir, nas falas das professoras, esta dissertação aponta um caminho convergente com o 

que nos informa a literatura: gênero e sexualidade são temas complexos, carregados de 

tabus e inseguranças. 
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3-   CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste estudo, optou-se por uma pesquisa qualitativa, pois, segundo Flick 

(2007), esta faz uma leitura da realidade interpretando dados verbais ou visuais produzidos, 

principalmente, através de entrevistas e de observações, processos muito úteis para coleta 

de informações. Além disso, a pesquisa qualitativa permite analisar casos concretos, 

partindo das expressões e atividades dos indivíduos, nos seus contextos locais. 

A investigação foi precedida por uma pesquisa bibliográfica e uma fase de 

negociação. A revisão bibliográfica teve como objetivo analisar as pesquisas anteriores 

sobre o tema proposto e coletar dados para a discussão do referencial teórico. A fase de 

negociação, que será detalhada a seguir, visou obter acesso ao campo e verificar as 

condições para a realização da pesquisa (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 

2002). 

Este estudo teve a colaboração de quatro docentes da Educação Infantil, que à 

época do trabalho de campo, atuavam em turmas com crianças de 5 anos de idade, no 

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Paulo Freire no município de Diamantina 

(MG). O nome da escola que serviu de palco para o trabalho de campo foi alterado e foi 

utilizado um nome fictício, por questões éticas, visando manter a confidencialidade dos 

dados e preservar a identidade das professoras participantes. 

A pesquisa teve início após a aprovação do Projeto no Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFVJM, com o parecer nº 3.192.159. 

Para iniciar a fase de negociação, a Secretaria Municipal de Educação de 

Diamantina foi procurada e foi feito contato com a Orientadora Pedagógica da Prefeitura 

Municipal de Diamantina. O projeto foi explicado e, após a apresentação da Carta de Co-

partícipe, devidamente assinada pelo Secretário de Educação do município, foi passado à 

pesquisadora o nome das nove Supervisoras das CMEIs de Diamantina. Foi feita, em 

seguida, visita pessoal em cada CMEI e o projeto foi apresentado a todas as Supervisoras. 

Até então, o projeto previa realização de grupos focais, com a participação de duas 

professoras de cada CMEI, totalizando dezoito participantes. Cada Supervisora me enviou 

o contato telefônico de duas professoras. Depois de fazer contato com as professoras 

indicadas, o projeto foi explicado a cada uma, apenas doze das dezoito convidadas 

aceitaram participar da pesquisa. Assim foi criado um grupo de WhatsApp, com estas doze 
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prováveis participantes, para agendar data e local do grupo focal. Depois de semanas 

tentando marcar data, horário e local para a reunião com as professoras, verificamos que os 

horários eram incompatíveis para a realização do grupo focal. Foi definido, então, que seria 

necessário modificar a metodologia de coleta de dados e, no lugar de grupo focal, optamos 

por realizar entrevistas estruturadas individuais com as professoras de apenas uma das 

CMEIs, que indicou quatro participantes. 

Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de entrevista. Segundo Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (2002), por ter uma natureza interativa, a entrevista permite 

tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados adequadamente 

através de questionários, explorando-os em profundidade. Neste tipo de investigação, o 

pesquisador está interessado em compreender o significado atribuído pelos sujeitos a 

eventos, situações, processos ou personagens. 

O tipo de entrevista escolhido foi a “entrevista focalizada”, na qual o 

entrevistador faz perguntas específicas, mas também permite que o entrevistado responda 

em seus próprios termos. A entrevista realizada foi do tipo estruturada, pois foi conduzida 

de acordo com uma ordem predeterminada (questionário elaborado pela pesquisadora e  seu 

orientador). 

As pesquisas qualitativas que utilizam entrevista geram um grande volume de 

dados, que devem ser organizados para que possam ser analisados e compreendidos. Isto é 

feito através de um processo continuado, que identifica dimensões, categorias, tendências e 

padrões. Este é um processo não-linear, no qual deve, também, ser realizado um trabalho de 

redução, organização e interpretação dos dados, num processo de “sintonia fina” que vai até 

a análise final (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2002). 

Ao aceitar participar da pesquisa, cada docente leu e assinou um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), afirmando estar ciente de todos os 

procedimentos a serem realizados (Anexo 1). Antes de iniciar a entrevista, cada participante 

preencheu uma “Ficha de Categorização do Grupo Docente” (Anexo 2), com o objetivo de 

conhecer o perfil dos professores/as que participaram do estudo. 

As entrevistas foram realizadas em dia previamente agendado de acordo com a 

disponibilidade de cada participante. Todas as entrevistas foram gravadas pela pesquisadora 

na CMEI Paulo Freire, em local reservado pela Direção da instituição. O local permitiu a 

participação das professoras sem interrupções e com privacidade. Não houve percalços ou 
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intercorrências na produção de dados por meio das entrevistas. A duração das entrevistas 

foi de 60 a 120 minutos, dependendo da entrevistada. Após a autorização das participantes, 

os dados verbais foram transformados em textos através da sua documentação e transcrição 

(FLICK, 2007). 

O procedimento metodológico utilizado na interpretação dos depoimentos e na 

análise de conteúdo seguiu as orientações de Pianna (2009), que afirma que esta análise 

deve assegurar a objetividade, a sistematização e a influência aplicadas aos discursos. 

Assim, o material qualitativo foi estudado e analisado, buscando uma melhor compreensão 

da comunicação, extraindo dela os aspectos mais relevantes. 

 

3.1-   Participantes  

Todas as entrevistadas, do gênero feminino, são profissionais da CMEI Paulo 

Freire, de Diamantina (MG), que desempenham seu trabalho educativo diretamente com 

crianças de cinco anos. Em nenhuma das fases desta pesquisa foram indicados profissionais 

do gênero masculino que trabalham com crianças desta idade. Este fato é nítido na 

Educação Infantil no Brasil que passa, do final do século XIX e por todo o século XX, pelo 

“fenômeno da feminização do magistério”. Neste período, a prática educativa na infância 

foi designada às mulheres graças a uma construção sociocultural, de que só elas possuíam 

habilidades para cuidar de crianças (FINCO, 2003). Felizmente este cenário vem sofrendo 

alterações, com a presença de professores do gênero masculino na Educação Infantil. Este 

fato pode contribuir para desfazer muitos preconceitos sobre a imagem masculina nessa 

etapa da educação, promovendo uma melhor aceitação desse profissional. 

Para garantir a privacidade e o anonimato das docentes, elas serão identificadas, 

a partir daqui por pseudônimos: Anita, Rosa, Leila e Ana. Estes nomes fictícios foram 

escolhidos para homenagear professoras que marcaram minha vida de estudante e 

acadêmica. 

Anita: mulher, 57 anos, casada, branca, Pedagoga, com especialização em 

Gestão. Tem 36 anos de magistério, sendo 9 anos na Educação Infantil. Está na rede 

municipal de ensino a 20 anos. Aposentada após 31 anos de trabalho em outra rede. 

Leila: mulher, 46 anos, casada, negra, Pedagoga, com especialização em 

Educação Inclusiva. Tem 23 anos de magistério, sendo 12 anos na Educação Infantil. Está 

na rede municipal de ensino a 23 anos. 
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Rosa: mulher, 43 anos, casada, parda, Pedagoga, com especialização em 

Inspeção Escolar. Tem 24 anos de magistério, sendo 2 anos na Educação Infantil. Está na 

rede municipal de ensino a 18 anos.  

Ana: mulher, 38 anos, solteira, negra, Pedagoga, com especialização em 

Educação Inclusiva. Tem 7 anos de magistério, sendo 4 anos na Educação Infantil. Está na 

rede municipal de ensino a 4 anos. 

Observa-se que a maioria das participantes são negras ou pardas e que todas 

possuem alto grau de instrução (especialistas) e, apesar de já trabalharem no Magistério a 

mais de 7 anos e na Educação Infantil a mais de 2 anos, apresentam diferenças em suas 

experiências profissionais. Todas mostraram-se colaborativas durante a realização da 

entrevista e deram exemplos pessoais e profissionais em suas falas. 

No âmbito do trabalho de campo, as professoras responderam à entrevista de 

modo muito solícito e desprendido. Assim, o conjunto das respostas evidenciou nuances 

importantes sobre o modo como concebem e realizam o trabalho com gênero e sexualidade 

no contexto da educação infantil. 
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4- CAPÍTULO 3 – MANIFESTAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE DAS 

CRIANÇAS NO COTIDIANO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 

percepção e modos de ação docente  

 

Neste capítulo foram analisadas as 5 (cinco) primeiras perguntas do 

questionário, buscando compreender como as docentes lidam com as manifestações de 

gênero e sexualidade das crianças no cotidiano da instituição de Educação Infantil. 

Desta forma, serão apresentados os questionamentos feitos às professoras, 

seguidas das respostas das 4 participantes. Depois, serão analisados trechos das respostas de 

cada participante ou respostas em conjunto, seguidas da discussão com a literatura 

pertinente a cada caso. 

 

4.1. As manifestações e tratamento da sexualidade e/ou afetividade das crianças 

Quando perguntadas sobre como elas trabalham no dia a dia com as 

manifestações das crianças sobre sexualidade, as docentes deram respostas que, embora 

diversas, apontam para um trabalho realizado de modo espontâneo e de acordo com as 

manifestações das crianças. Conforme as falas das participantes: 

Anita: A gente trabalha de uma maneira natural. Por que a gente precisa 
encarar esse tema com naturalidade, então a gente procura trabalhar dessa 
forma, com muita naturalidade, né? É sempre assim... a gente tem a questão das 
atividades que envolvem o corpo, que envolvem meninas, meninos... e a gente 
procura mostrar para eles que não tem problema de menino brincar de casinha, 
por que a gente tem uma brinquedoteca, não tem problema de meninos quererem 
participar das brincadeiras de meninas. Então, assim é uma forma natural. A 
gente procura enfocar de uma maneira natural. 
 
Leila: Da melhor maneira possível, mas simples. Porque são crianças, os meus 
meninos estão fazendo seis anos, então não entendem muito de sexo e sim 
sexualidade. Porque a gente trabalha muito a parte afetiva, né? Eu abraço, beijo, 
ponho no colo. Tem dia que criança chega chorando, a gente põe no colo, 
pergunta o porquê. Então, assim, a parte afetiva da criança tem que ser 
observada todos os dias. E sexualidade é sentir prazer em estar do lado de um 
amigo, estar do lado da gente. Eles chegam, dão bom dia e falam ‘eu te amo’... e 
eu falo também. Então assim, é muito carinhoso. Eu particularmente sou muito 
carinhosa com os meus meninos. E essa parte de afetividade da sexualidade com 
eles, eu trabalho o tempo todo, a aula inteira. 
 
Rosa: Nós trabalhamos de forma natural, né? Sempre que há uma manifestação, 
algo diferente, que as vezes a gente observa, uma pergunta que está relacionada 
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à sexualidade, a gente trabalha da maneira mais natural possível, né? Para que 
as crianças percebam que essa manifestação é natural de cada um. 
 
Ana: Bem, a gente trabalha de uma forma minuciosa, sem ser invasivo, sem ser 
muito detalhista, para que os pais não se sintam ofendidos, né? Então a gente 
trabalha na rotina em sala de aula. A gente trabalha nas aulas, quando a gente 
está trabalhando o corpo. 

 
 

Anita diz que “[...] a gente precisa encarar esse tema com naturalidade”. E a 

Rosa, da mesma forma, diz que “[...] trabalha da maneira mais natural possível”. Apesar 

das duas participantes dizerem que é preciso trabalhar a sexualidade de maneira natural, 

Braga (2009) pergunta: “quem tem essa naturalidade”? O autor informa que pais e docentes 

não possuem, em sua maioria, informações sobre o tema ou uma educação sexual 

adequada. Assim, como ser natural com um assunto que ainda é tão complexo e cheio de 

tabus para todos? 

Alguns autores, ainda, informam que tratar o tema com naturalidade é 

importante, pois reprimir a sexualidade da criança é reprimir a base real de seu próprio ser, 

sua relação consigo mesma e sua personalidade (NUNES e SILVA, 2000; SILVEIRA, 

2010). Não se deve, portanto, esperar que o professor tenha abertura e naturalidade para 

falar sobre sexualidade com seus alunos, pois muitos ainda têm dificuldades ou não 

receberam informações em sua formação profissional para lidar com o tema. 

Inicialmente, é interessante analisar que a Anita fala de meninos brincar de 

casinha ou de participar de brincadeiras típicas de meninas, mas não fala sobre as meninas 

brincarem de carrinho ou de brincadeiras típicas de meninos. Assim, a invisibilidade das 

meninas na resposta dá a entender que elas são compreendidas como seres assexuais. É 

importante, ainda, lembrar que essa é uma questão de gênero e não de sexualidade, embora 

ambas tenham os corpos de meninos e meninas como a base material sobre a qual se 

constroem as representações de gênero e de sexualidade. 

De acordo com Finco (2004), posturas como a de Anita são fundamentais no 

profissional de educação infantil, para que as relações de gênero possam ocorrer de forma 

livre, sem cobranças quanto a um papel sexual pré-determinado. Porém, a autora afirma que 

ainda é frequente que meninos e meninas, ao demonstrarem “comportamentos não 

apropriados para seu sexo” causem preocupação e sejam motivo de incômodo e dúvidas 

para as professoras. 
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Mas a resposta de Anita também contradiz várias informações encontradas na 

literatura. Tomazelli (2013) informa que as separações entre os gêneros acontecem em 

várias atividades (brincadeiras e jogos) e locais (pátios, filas, salas de aulas e quadras) e que 

estas, muitas vezes, são tidas como naturais por professores, dirigentes e até pelos alunos. 

Bíscaro (2009) evidenciou que as atividades realizadas pela professora da Educação 

Infantil, proporcionavam às crianças atitudes sexistas, diferenciando constantemente as 

atividades para os meninos e meninas. Ao ser questionada pela pesquisadora sobre tais 

atitudes, a professora afirmou acreditar que a separação entre meninos e meninas, assim 

como as práticas sexistas, eram comportamentos “naturais” das crianças. Segundo essa 

autora, alguns docentes não conseguem perceber que muitas de suas práticas (meninos e 

meninas façam duas filas distintas, cartaz com o nome das meninas de um lado e o dos 

meninos do outro, controlar as brincadeiras de meninos e meninas, dividir as crianças pelas 

cores das mesas etc.) reforçam nas crianças o que cada uma pode ou não fazer e legitimam 

seus lugares na sociedade. Pode-se entender na fala desta autora que a formação 

educacional no ambiente familiar muitas vezes se reproduz na escola e que isso garante, no 

futuro, os ditos lugares sociais masculinos e femininos. 

Leila diz que “[...] trabalha muito a parte afetiva”, que ela abraça, beija, põe no 

colo, diz que ama e que é carinhosa. Ela afirma que “[...]essa parte de afetividade da 

sexualidade com eles, eu trabalho o tempo todo”. Carvalho (2002) e Silveira (2010), da 

mesma forma, afirmam que a afetividade é uma forma de conceder atenção ao outro e que a 

sexualidade está também no olhar, no toque, na afetividade e nas relações entre as pessoas. 

Para Freud (2016[1905]), a sexualidade está relacionada com sentimentos como amor, 

amizade, respeito e afeto. A fala da participante 2 evidencia que, sem dúvida, o afeto tem 

um papel fundamental na sexualidade humana, pois, sem ele, não existem interesses, 

necessidades ou motivações. 

Leila ainda diz que: [...]sexualidade é sentir prazer em estar do lado de um 

amigo, estar do lado da gente [...]. Este depoimento é interessante, pois, além se ser uma 

afirmação abrangente, ela difere do senso comum, que acredita que sexualidade e o sexo 

são a mesma coisa. 

Quando Ana diz que trabalha “[...] sem ser invasivo, ser muito detalhista, pra 

que os pais não se sintam ofendidos”, percebe-se que há um receio em relação à reação da 

família. Além disso, mostra que a preocupação com a opinião dos pais pode ser um 

limitador do trabalho com a sexualidade. Silveira (2010) relata que as professoras não se 
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sentem apoiadas e não observam compreensão e parceria da família. Dizem, ainda, que os 

pais estão confusos, inseguros ou ignoram as questões sexuais da criança. Diante deste 

desafio, as professoras sentem o peso de seus limites e acabam buscando estratégias 

solitárias para tentar ajudar as crianças. Esta autora continua afirmando que os pais 

precisam ser esclarecidos de que as manifestações da sexualidade são parte do 

desenvolvimento integral da criança e de que o trabalho deve ser conduzido no sentido de 

responder às suas dúvidas, utilizando atividades que permitam um desenvolvimento 

saudável e prazeroso. Nesse sentido, Silva (2015) complementa esta informação, dizendo 

que o educador deve estar no centro das ações, articulando as relações escola-família-aluno, 

tornando-se o agente principal na administração das demandas rotineiras. O autor ainda 

deixa claro que as manifestações da sexualidade infantil na escola são evidentes, como 

também é evidente o despreparo dos docentes para tratar deste tipo de situação, pois 

encontram, além da resistência em trabalhar com o tema, a resistência dos pais ou 

responsáveis, que veem estas manifestações como anormalidades e acabam por negar que 

seus filhos tenham tais ações. No mesmo caminho, Caitano (2018) indica um quadro 

desfavorável para o trabalho dos professores com a sexualidade, pois, apesar dela se fazer 

presente, os profissionais não estão preparados para o seu manejo e a maioria dos familiares 

apresenta grande resistência ao trabalho pedagógico com essa temática. 

Outra fala interessante de Ana é quando ela nos diz que trabalha a questão da 

sexualidade nas aulas, “[...] quando está trabalhando o corpo”. 

Para Graciliano, Pereira e Maio (2013) e para Nunes e Silva (2000), a prática 

pedagógica deve direcionar o trabalho do corpo, desde os anos iniciais do ensino 

fundamental. Entretanto, alguns profissionais da educação muitas vezes, ao trabalhar o 

corpo, não satisfazem a curiosidade das crianças, omitem ou repreendem a fala sobre os 

órgãos sexuais, ou carregam sua fala com preceitos de moralidade. Assim, os professores 

acabam fazendo muito pouco para que a criança entenda e assuma seu próprio corpo. 

O professor, nessa situação, pode estar carregando dificuldades em não saber 

lidar com a sexualidade infantil por dificuldades pessoais em relação ao tema ou, ainda, 

estar receoso de tocar neste tipo de assunto graças à tendência direitista do atual Governo 

Federal, que insiste em cercear as ações pedagógicas neste campo – vide o Programa 

Escola sem Partido. 



51 

  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil diz que jogos, 

brincadeiras, modelagem e desenhos que envolvam o reconhecimento do próprio corpo, o 

do outro e a imitação, podem se transformar em atividades planejadas que trabalhem essa 

temática com as crianças. Para isso, o professor deve estar atento aos conhecimentos 

prévios das crianças sobre si mesmas e do seu corpo (BRASIL, 1998). Outra possibilidade 

é mostrar a forma, função e significado dos órgãos sexuais de maneira tranquila, clara e 

científica, para que a criança conheça e possa usar corretamente os nomes das partes do 

corpo, mas respeitando a cultura familiar em relação a como ela se refere às partes íntimas 

(SILVEIRA, 2013). 

Desta forma, o professor deve utilizar práticas pedagógicas que possibilitem a 

criança a reconhecer-se como pessoa e a perceber o seu corpo e suas funções. Além disso, 

este momento pode fazer com que ela interaja com o outro de forma respeitosa. 

 

4.2. Manifestações infantis da sexualidade e o tratamento dispensado a elas 

 Quando perguntadas sobre quais são suas atitudes, no dia a dia, diante das 

manifestações das crianças sobre sexualidade, as docentes deram respostas diversas, mas 

que apontam para um trabalho tranquilo, tratando de forma natural as manifestações das 

crianças. Conforme as falas das participantes: 

Anita: “Tranquila. Às vezes tem crianças que são muito voltadas para as coisas 
de meninas... Tem meninos que são muito voltados pra coisas de meninas e 
também tem meninas que são muito voltadas paras brincadeiras com os meninos. 
Eles estão juntos o tempo todo, os trabalhos precisam ser em conjunto. E acho 
que tem que ser trabalhado dessa forma, tranquila”. 
 
Leila: “Tem crianças que às vezes colocam a mãozinha dentro da calça pra 
coçar alguma coisa. Aí a gente trabalha: ‘não pode colocar a mão dentro da 
calça, na sala, porque as outras crianças ficam olhando. Seu sexo é diferente das 
meninas. Então, a gente tem que ir ao banheiro e o que tiver de fazer, tem que ser 
fora da sala e sozinho. Não tem que ninguém ficar olhando, perguntado. Menino 
é menino e menina é menina. Cada um tem que ter a sua privacidade’. E eles são 
muito naturais... não ficam falando de sexo dentro da sala não”. 
 
Rosa: “A gente procura dar liberdade pra elas se manifestarem. Principalmente 
na hora das brincadeiras, nós observamos muita coisa. Elas pensam que é um 
momento de período livre, mas de livre não tem muita coisa. Porque naquele 
período a gente está observando, com um olhar diferenciado naquela 
brincadeira. E acontecem algumas manifestações de caráter sexual, voltada para 
a sexualidade. A gente tenta abordar da forma tranquila, o mais natural 
possível”. 
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Ana: “Nós, professores, temos sempre que estar atentos aos nossos alunos. 
Quando há alguma manifestação, o certo é a gente chamar a criança, conversar 
com ela e explicar as coisas pra ela. O que está acontecendo, explicar o certo e o 
errado, mas sem recriminar, sem brigar e sem xingar, porque senão a criança 
pode ficar chateada”. 

 

Anita diz que “[...] às vezes tem crianças que são muito voltadas para as 

coisas de meninas... Tem meninos que são muito voltados pra coisas de meninas e também 

tem meninas que são muito voltadas paras brincadeiras com os meninos”. 

Santos (2016) observou que, em algumas situações, as crianças, ao invés de 

brincar com o que era indicado para seu gênero, se envolvem com o que era indicado para 

as pessoas do outro gênero. Segundo o autor, esse fato é importante, pois mostra que as 

crianças, algumas vezes, seguem mais seus desejos pessoais do que as normas e regras 

colocadas pelas relações sociais. Assim, mesmo que os brinquedos tentem pré-determinar o 

que meninos e meninas devam fazer e com o que devem brincar, elas acabam construindo 

outros sentidos para eles. Desta forma, elas experimentam outras maneiras de ser menino e 

menina e, de forma ativa, dão outro significado ao processo de produção das identidades de 

gênero. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Finco (2010) verificou que a crianças 

brincam com brinquedos diferentes, em diversas situações e com companhias variáveis (em 

grupos, em pares ou até individualmente). A brincadeira, assim, é fundamental neste 

processo de construção das identidades de meninos e meninas. Portanto, a autora afirma 

que entender o que as crianças sabem e aprendem sobre o gênero em suas brincadeiras é tão 

importante quanto perceber os usos que dão a esse conhecimento nas relações de poder e 

resistência que se desenvolvem no grupo de pares. 

Uma das principais funções da brincadeira é permitir que a criança possa 

vivenciar outros papéis sociais. Assim, quando um menino brinca de boneca, por exemplo, 

ele está apenas vivenciando, de forma lúdica, a experiência de cuidar dos outros. Se os pais 

ou os/as professores/as reprimem ou limitam uma brincadeira, eles impedem que a criança 

explore todas as suas potencialidades. 

Anita afirma, ainda, que“[...] Eles estão juntos o tempo todo, os trabalhos 

precisam ser em conjunto”. Em relação ao trabalhar em conjunto, Santos (2016) afirma que 

a escola é o primeiro lugar público que muitas crianças frequentam com regularidade. É aí 

que elas terão possibilidade de viver experiências culturais diferentes das que tem no 
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ambiente familiar. Neste sentido, Finco (2010) complementa dizendo que as amizades são 

fundamentais para a cultura do grupo. A autora informa que uma importante característica 

da Educação Infantil é a socialização, pois a criança tem companhia para brincar nos 

diferentes momentos do dia e é fundamental um conjunto de crianças fazer coisas juntos, 

pois, assim, elas criam um conjunto estável de atividades ou práticas, valores e 

preocupações que só são produzidos na interação com o outro.  

Os trabalhos em grupo possibilitam que a criança desenvolva habilidades como 

decidir, debater e respeitar. Além disso, ela participa de um processo de construção coletiva 

do conhecimento, que permite a troca de experiências entre os pares e o contato com visões 

diferentes do mesmo assunto. Assim, as crianças podem desenvolver a capacidade de ouvir, 

respeitando opiniões diferentes. 

No início da fala de Leila, ela diz:“[...] Tem crianças que as vezes colocam a 

mãozinha dentro da calça pra coçar alguma coisa”. Freud (2016 [1905]) distinguiu três 

fases da masturbação infantil: a masturbação em bebês; a masturbação em crianças, que se 

fixa em certas zonas erógenas; e a masturbação na puberdade. Ele afirma, ainda, que esta 

segunda fase deixa marcas profundas no inconsciente e na memória da criança, sendo 

determinante no desenvolvimento do caráter e podendo, inclusive, ser causa de alguns 

sintomas de neurose. 

Por isso, essa fase é um momento que exige um pouco mais de atenção e a 

posição assumida pela família e pelo professor é importante para que a criança não tenha 

nenhum problema futuro. 

Nunes e Silva (2000) e Maia e Spaziani (2010) afirmam, ainda, que durante as 

primeiras fases do desenvolvimento sexual infantil, a criança descobre o próprio corpo e 

explora suas múltiplas possibilidades. A manipulação dos órgãos sexuais, que acontece por 

volta dos 3 ou 4 anos de idade é uma das mais intensas descobertas infantis, pois 

proporciona uma experiência de prazer para a criança. Estes autores informam que esta 

manipulação obedece a impulsos biológicos e psíquicos que satisfazem às crianças e que é 

uma fase de conhecimento sensorial de seu corpo. 

Podemos entender, desta forma, que a manipulação dos órgãos sexuais, nesta 

idade, não é intencional e, por isso, não há sentido em reprimir estas manifestações e nem 

as considerar como “masturbação” ou “perversidade”. 
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Outra fala importante de Leila, é: “O que tiver de fazer tem que ser fora da sala 

e sozinho”. Silveira (2013) afirma que é importante que o professor mostre a diferença 

entre o público e o privado e não entre o certo e o errado. Assim, ele deve orientar as 

crianças em relação a coisas que não devem ser feitas na frente das pessoas (cocô, xixi e 

brincar com os órgãos sexuais), mas sem reprimir. Não se deve passar à criança a ideia de 

que o sexo é uma coisa errada, suja e imoral, que deve ser praticada às escondidas, mas 

ensinar que é algo privado. 

Desta forma, compreendo que os docentes têm a responsabilidade de deixar 

claras as regras da cultura em que as crianças estão inseridas. Elas devem ter atenção sobre 

o que pode ocorrer no espaço público e no privado. O professor precisa intervir ao notar 

uma criança manipulando seus órgãos genitais em local público, mas o foco não deve ser a 

repreensão em si, mas o local apropriado. 

Rosa fala sobre a importância da observação sobre as brincadeiras: “[...] 

principalmente na hora das brincadeiras, nós observamos muita coisa. Elas pensam que é 

um momento de período livre, mas de livre não tem muita coisa. Porque naquele período a 

gente está observando, com um olhar diferenciado naquela brincadeira. E acontecem 

algumas manifestações de caráter sexual, voltada para a sexualidade”. 

De acordo com Garrido (2017) as crianças, ao participar de um coletivo infantil, 

usam as brincadeiras e os tempos com menor controle por parte dos adultos para criar 

diferentes maneiras de transgredir as estruturas propostas. O autor ainda constata em seu 

trabalho que os tempos e espaços escolares destinados às brincadeiras foram usados pelas 

crianças para manifestar suas expressões de transgressão, pois ali havia pouca vigilância 

dos adultos. 

É fundamental, para a formação inicial da criança, dar liberdade para que elas 

manifestem reações e ações da forma mais espontânea possível. Ao brincar, as crianças 

estabelecem relações sociais e elaboram várias representações, o que influencia na sua 

relação com o mundo. 

Para Santos (2016), a brincadeira é um potente modo de ação social das 

crianças nas instituições de Educação Infantil e ela é considerada pelos pesquisadores da 

infância como momento importante de observação e análise. Finco (2004) também 

considera que a brincadeira tem um papel importante na socialização e nas relações de 

gênero na infância, pois ela é um momento de experimentação e produção de novas 
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possibilidades. É neste contexto amplo de possibilidades de ser menino e de ser menina que 

as crianças podem, num momento, refutar modos predeterminados e, em outro, reforçar 

estereótipos. Autores como Finco (2004) e Santos (2016) consideram que a identidade de 

gênero das crianças é constituída por dois fatores: a capacidade que meninos e meninas 

possuem para abstrair as regras e normas sobre o que é ser masculino e feminino; e pelo 

reforço de influências culturais. 

O ato de brincar, portanto, é uma oportunidade educativa que vai muito além 

dos conteúdos do currículo escolar. É preciso valorizar os momentos lúdicos e livres da 

criança, pois eles permitem o seu desenvolvimento pleno. A escola, assim, precisa deixar 

este espaço livre, sem intervenções, possibilitando brincadeiras seguras, mas que tragam 

um desafio para a criança. E nem é necessário que o professor tenha um objetivo toda vez 

que a criança for brincar, pois durante estas atividades ele pode observar vários aspectos do 

desenvolvimento: descoberta, liberdade, noção de regras, memória, autonomia, 

socialização, identidade, representação e imaginação. 

A fala de Ana reforça que o professor deve dialogar com as crianças: “[...] 

Quando há alguma manifestação, o certo é a gente chamar a criança, conversar com ela e 

explicar as coisas pra ela”. Como o educador participa da construção do conhecimento da 

criança, é importante que ele estabeleça um diálogo com ela, pois é o responsável por ativar 

a reflexão de sua vivência. Desta forma, a escola tem, como uma de suas funções, estimular 

o desenvolvimento deste indivíduo como cidadão (PEREIRA, 2011). Ana continua: “[...] 

explicar o certo, o errado, mas sem recriminar, sem brigar e sem xingar”. Meyer (2017) 

afirma que as questões que estão presentes nas manifestações das sexualidades das crianças 

devem ser respondidas com honestidade e com qualidade de informações. 

É fundamental falar a verdade para as crianças, pois quando as enganamos ou 

evitamos determinados assuntos, elas podem pensar que estamos escondendo algo ruim ou 

proibido. É preciso que elas compreendam que suas curiosidades e dúvidas são importantes, 

merecem ser esclarecidas e que a sexualidade deve ser falada e vivida de forma natural. 

Quando perguntadas se já presenciaram manifestações da sexualidade nas 

crianças, as docentes foram unânimes ao afirmar que sim e, inclusive, deram exemplos 

destas manifestações. Conforme as falas das participantes: 

Anita: “Sim, já presenciei muitas. A gente já pegou criança no banheiro com 
outra criança, tirando a calcinha, mostrando e até pedindo pra pegar... A gente 
precisa entender que a criança está nessa fase de descoberta da sexualidade. 
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Então, a gente procura mostrar pra criança sem aquela repressão. Então, nós 
chamamos a família e gente procurou saber da mãe como ela encarava isso e se 
em casa também acontecia. E a gente encara de forma natural, porque acredita 
que se nós colocamos como coerção, isso pode acarretar maiores problemas pra 
essa criança no futuro, pois ela fica achando que é uma coisa proibida. A gente 
já deparou também com crianças se masturbando dentro da sala, deitada no 
chão. E a gente viu que pra ela, era uma forma dela sentir alguma coisa 
diferente, prazerosa. E procuramos corrigir de uma forma sem que a criança se 
sinta reprimida”. 
 
Leila: “Sim. Na turminha de 4 anos, tinha um menino com a sexualidade muito 
‘apurada’. Ele sentava os coleguinhas no colo, ficava mexendo no ‘piu-piu’ dos 
meninos e no dele e no banheiro também. Eu o peguei na sala com o coleguinha 
no colo. Aí fiz um relatório pra mãe levar no psicólogo, porque ele estava dando 
problema desde o ano passado. Como o relatório era pra um profissional, o 
psicólogo, usamos a palavra masturbar. A mãe ficou uma ‘onça’. Não aceitou de 
jeito nenhum, dizendo até que ia chamar a polícia. Aí eu falei: ‘a senhora está 
entendo da maneira errada. Mas os pais não aceitam: falam que a gente está 
falando besteira. A gente faz um relatório pra ver se o menino está com alguma 
coisa além, se está acontecendo alguma coisa na rua ou em casa. Mas se a gente 
pergunta, a mãe sempre fala que não faz nada em casa e que é tudo normal. E 
ele não vê isso aqui na escola, porque ninguém fala de sexo na escola ou na sala. 
A gente fala de sexualidade e sexo é na rodinha, onde menino e menina estão 
juntos, falando que eles têm corpos diferentes, órgãos diferentes, mas que tem 
que ser respeitados, que ninguém tem que pôr a mão, que ninguém tem que 
pegar”. 
 
Rosa: “Sim, com certeza, em muitas situações. Uma delas que me marcou foi a 
de um aluno, na época no 1º ano. Tudo que ele fazia, gostava de colocar o seu 
lado feminino. Ele dizia: ‘Tia, eu quero ser uma sereia’. E aí sentava lá atrás e 
imitava: ‘sou uma sereia’. Daqui a pouco, ele pegava um lápis, passava como se 
fosse um batom. Mas as crianças não achavam diferente e lidavam com essas 
manifestações de forma bem natural, bem tranquila. A família também abordava 
isso com tranquilidade. No início, o que a gente imaginava que seria um 
problema, acabou não sendo, porque era só uma forma dele se manifestar, dele 
se expressar. Um outro exemplo, que foi bem marcante, aconteceu há uns 10 
anos. Eu tinha um aluno que adorava tudo que era meu. Meus materiais, meu 
caderno de florzinha e gostava de se expressar, dizendo que queria ser a 
professora. Os outros alunos tratavam aquela forma dele se manifestar de forma 
natural. A mãe também não se manifestava ao contrário. E olha que na época 
não era tão comum. E ele gostava muito de participar de teatro, como a 
narradora. Não como uma personagem feminina, mas como a narradora. Com 
sinceridade: isso é a liberdade de expressão deles. E é muito tranquilo pra ele e 
pros colegas”. 
 
Ana: “Já presencie sim. Uma vez, um aluno estava demorando no banheiro. Aí, 
eu entrei. E vi dois coleguinhas mexendo um no órgão genital do outro. Chamei 
os dois, conversei e expliquei que um era igual ao outro. E que não precisava 
tocar o coleguinha, porque não é certo pegar. Foi uma conversa sem 
recriminações”. 
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Anita, Leila e Ana relatam situações semelhantes, nas quais elas se depararam 

com crianças se tocando e tocando seus pares. Anita diz: “[...] A gente já pegou criança no 

banheiro com outra criança, tirando a calcinha, mostrando e até pedindo pra pegar... A 

gente precisa entender que a criança está nessa fase de descoberta da sexualidade”. Leila 

relata um caso de uma criança: “[...] tinha um menino com a sexualidade muito ‘apurada’ 

e ele estava começando a sentar os coleguinhas no colo e ficar mexendo no ‘piu-piu’ dos 

meninos e dele também, no banheiro também. Então assim, eu peguei ele na sala com o 

coleguinha no colo”. E Ana também relata um caso de toque: “[...] Quando eu entrei, um 

coleguinha estava mexendo no órgão genital do outro”. 

Segundo Pastana e Maia (2014), a masturbação infantil e os jogos sexuais são 

importantes no desenvolvimento das crianças, pois elas têm curiosidades sobre o corpo do 

outro. Observam, tocam e aprendem sobre as diferenças. Usam as brincadeiras para 

explorar a sexualidade, de maneira lúdica e saudável. Elas aprendem umas com as outras 

sobre corpo, gênero e sexualidade, independentemente de serem de mesmo gênero ou não. 

Nessas situações não se pode considerar que existam “cenas de sexo”, mesmo que haja 

nudez e toques entre elas. As autoras informam que, no dia-a-dia da educação infantil, as 

demonstrações de curiosidade, o desejo de conhecer o próprio corpo e as sensações 

prazerosas que este pode proporcionar são expressões frequentes da sexualidade. Assim, é 

comum que a criança queira conhecer o corpo das outras crianças e entender as diferenças 

anatômicas entre o masculino e o feminino. 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) 

informam que muitas dessas curiosidades e a exploração dos órgãos genitais acontecem no 

período de retirada da frauda, pois estes antes estavam “escondidos” por elas. Assim, a 

curiosidade por seus próprios órgãos aumenta e eles podem entregar-se a manipulações, 

que são uma forma de pesquisar e conhecer as sensações e o prazer que produzem. Ao 

mesmo tempo, cresce o interesse pelos órgãos das outras crianças, que também podem se 

tornar objeto de manipulação e de exploração, em interações sociais de vários tipos 

(BRASIL, 1998). 

Por tudo isso, muitas das crianças acham estranho ao visualizar o amigo no 

banheiro e perceber que ele ou ela tem algo a mais ou a menos. É o que Freud (2016 

[1905]) chama de “complexo da castração” e de “inveja do pênis”. Segundo ele, as crianças 

agem de maneira diferente: a menina pensa que lhe falta um pedaço ou que o membro ainda 
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vai crescer; o menino pensa que ela foi castrada e que, se aconteceu com ela, pode 

acontecer com ele também. Freud descreve assim estes fatos: 

O garoto mantém energicamente essa convicção, defende a tenazmente contra as 
objeções que a evidência não tarda a apresentar e a abandona somente após duras 
lutas interiores (o complexo da castração). Os substitutos desse pênis perdido da 
mulher têm papel importante na configuração de muitas perversões. A suposição 
de que há o mesmo genital (masculino) em todas as pessoas é a primeira das 
teorias sexuais infantis singulares e prenhes de consequências. Pouco adianta, 
para a criança, que a ciência biológica tenha de dar razão a seu pré-conceito, 
reconhecendo o clitóris feminino como um genuíno substituto do pênis. A menina 
não se utiliza de tais rejeições quando enxerga o genital diferente do menino. Ela 
se dispõe imediatamente a reconhecê-lo e é vencida pela inveja do pênis, que 
culmina no desejo, importante em suas consequências, de ser também um garoto 
(Freud, 2016 [1905], p. 104 e 105). 

 

É comum que as crianças, em momentos diferentes de sua vida, se concentrem 

mais em determinadas partes do corpo do que em outras. Por isso, é importante mostrar as 

diferenças de forma clara para elas. A curiosidade pelo corpo está associada à 

aprendizagem necessária para que a criança se aproprie de capacidades humanizadoras. O 

corpo, nessa fase, ainda não é bem conhecido ou bem compreendido. A comparação entre o 

corpo de menina e menino é, portanto, parte da apropriação do conhecimento. A criança, 

neste processo de aprendizagem, busca informações sobre suas funções físicas, culturais e 

sociais. 

Outra fala importante de Anita e Ana se relaciona à forma de orientar as 

crianças. Anita diz: “[...] se nós colocamos como coerção, isso pode acarretar maiores 

problemas pra essa criança no futuro, pois ela fica achando que é uma coisa proibida. [...] 

E procuramos corrigir de uma forma sem que a criança sinta que ela está sendo  

reprimida”. Ana diz: “[...] Foi uma conversa sem recriminações”. 

Um dos motivos dos profissionais de educação muitas vezes reprimirem as 

manifestações da sexualidade nas crianças é que ainda existe a crença de que a sexualidade 

é um assunto para ser trabalhado apenas pela família – e não pela escola (BRASIL, 1997). 

Mas é importante também que o professor entenda que a sexualidade infantil é natural, 

presente e inevitável. E que ele não deve se assustar com as manifestações da sexualidade 

da criança pois estas são parte do processo normal de desenvolvimento infantil (BRASIL, 

1998; BARATO e OLIVEIRA, 2015).  

O adulto frequentemente reage ao interesse e à curiosidade infantil com 

repreensão e reprovação, tornando a sexualidade uma área coberta pelo segredo. Isso, na 
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maioria das vezes, diminui a possibilidade de compreensão e contribui para que o corpo e o 

prazer sejam vistos como algo proibido, errado, sujo, fonte de culpa e vergonha. É preciso 

entender que a vigilância sobre a sexualidade não diminui a curiosidade e o interesse, 

conseguindo, apenas, limitar sua manifestação desembaraçada e franca (LOURO, 2013). 

É preciso, portanto, refletir sobre uma educação saudável para as crianças, sem 

que haja repressão de suas manifestações em relação à sexualidade. Reconhecer a criança 

como sexual não é o mesmo que considerar que ela expressa e manifeste sua sexualidade 

como um adulto. Mesmo que esses comportamentos lhe deem prazer, ela não o faz igual ao 

adulto, pois não tem fantasias sexuais adultas e nem está sob o mesmo controle de 

repressão social. Apesar das professoras pesquisadas não relatarem dificuldades em lidar 

com as manifestações sexuais, na maioria das vezes a maior dificuldade neste aspecto 

ocorre por parte do adulto, que trata a sexualidade na criança a partir de suas vivências e de 

suas próprias dificuldades ou facilidades. Assim, a literatura corrobora o que disse Anita: é 

necessário que não se reprimam as expressões de sexualidade. A repressão e a punição 

podem “afastar” a criança de seus órgãos genitais, por achar que tais ideias são sujas, 

nojentas, feias e proibidas. Essas crenças podem durar por toda vida e até comprometer a 

qualidade de vida sexual futura. 

Evidentemente, não há dúvida que o conflito existe, pois cada um apresenta sua 

forma própria de ver o mundo e de agir. Neste sentido, é preciso que os diferentes grupos 

sociais dialoguem, evitando, assim, a opressão e a repressão.  

Anita e Leila relatam que procuraram a família em determinadas situações. 

Anita diz: “[...] Então, nós chamamos a família e gente procurou saber da mãe como ela 

encarava isso e se em casa também acontecia”. Já Leila relata que elaborou um relatório e 

entregou à família, pois a criança já apresentava as manifestações desde o ano anterior. E 

ela diz: “[...] Aí fiz um relatório pra mãe levar no psicólogo [...]”. 

A escola e a família são fundamentais para que as crianças desenvolvam 

comportamentos sociais em relação às expressões da sexualidade, pois precisam ensinar as 

noções de privacidade a elas. Além disso, é importante que as manifestações sexuais não 

sejam tolhidas, mas entendidas como algo importante para o seu desenvolvimento 

(GARRIDO, 2017; LEITE,2015) 
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O professor/a da Educação Infantil deve promover diálogos com os pais e com 

as próprias crianças para que, juntos, possam planejar boas ações e intervenções diante das 

manifestações da sexualidade das crianças (BARATO e OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Staub e Graupmann (2015), a educação para a sexualidade deve 

acontecer com o auxílio da família, visando a boa formação da criança, para que ela possa 

se tornar um adulto seguro e bem decidido. Desta forma, é preciso compreender que uma 

educação para a sexualidade na escola auxilia a construir uma sociedade na qual as relações 

sociais aconteçam de forma livre e responsável, fazendo com que todos sintam-se mais 

seguros em suas escolhas e funções sociais. 

Desta forma, acredito que família e escola devam ser locais aos quais a criança 

possa recorrer e, também, ambientes de discussão e desenvolvimento, permitindo 

conversas, troca de experiências e resolução de conflitos. Pais e professores devem tentar 

esclarecer e atender às curiosidades da criança, evitando que ela assimile informações 

errôneas e distorcidas, vindas de fontes que não são confiáveis. A família e os docentes 

podem ficar assustados e preocupados ao ver a criança tocando seus genitais e acabam 

partindo para a punição ou repreensão. É preciso orientar, informando que essas atitudes 

podem ser prejudiciais e acarretar situações de conflito sexual posteriormente. 

O trabalho em conjunto, com união de escola e família, é fundamental, pois faz 

com que o ambiente escolar fortaleça o vínculo de confiança entre ela, a criança e os pais. 

Assim, todos passam a compreender que a união escola e sociedade é o caminho para fazer 

que a criança se desenvolva de maneira livre e saudável. 

Por outro lado, Leila relata uma dificuldade em relação à comunicação com a 

família em um caso específico, quando diz: “A mãe ficou uma ‘onça’. Não aceitou de jeito 

nenhum, dizendo até que ia chamar a polícia”. 

Para Casarotti (2009), quando a escola convoca os familiares para que estes 

tomem providências sobre determinada criança que está demonstrando sua sexualidade, é 

comum que haja desaprovação e resistência da família. Esta é uma das maiores dificuldades 

dos educadores em relação ao trabalho com a sexualidade da criança e seu esclarecimento. 

Já Silva (2015), na mesma linha de raciocínio, informa que os docentes precisam lidar com 

a resistência da família, que, na maioria dos casos, ainda vê as manifestações da 

sexualidade como anormalidades ou ações muito precoces, além de negar que seus filhos 

tenham tais ações. 
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Percebe-se que polêmicas e conflitos entre docentes e pais são comuns quando 

se trabalhada a sexualidade em sala de aula, pois a família ainda tende a acreditar que as 

crianças são assexuais e que as elas não devem interagir com situações que possam lhes 

“despertar” para a sexualidade. 

Numa outra parte de sua fala, Anita relata que já presenciou cenas de crianças 

se masturbando: “[...] E a gente já se deparou também com crianças se masturbando 

dentro da sala, deitada no chão. A gente viu que ali, pra ela, era uma forma dela sentir 

alguma coisa diferente, que era prazeroso”. 

Segundo os RCNEI, as manifestações mais comuns nos ciclos iniciais são a 

manipulação dos genitais e as brincadeiras nas quais há contato corporal nas regiões 

genitais. Assim, cabe ao professor mostrar que este tipo de comportamento é inadequado 

em público e, sem aprovar ou reprovar tais manifestações, deve delimitar quais os espaços 

da escola são apropriados para sua efetivação (BRASIL, 1998; RODRIGUES e 

WECHSLER, 2014). 

Couto (2017) ainda cita Freud, que afirma que as crianças obtêm prazer com 

atividades ligadas ao corpo (sucção, defecação e masturbação) e que a sexualidade infantil 

tem uma disposição perverso-polimorfa. Ele considera as manifestações sexuais da criança 

como perversas porque não têm relação com a reprodução; e polimorfas porque não estão 

centralizadas em um objeto sexual e buscam a satisfação por meio de zonas erógenas, 

partes da pele ou da mucosa. Portanto, a obtenção de prazer na criança é encontrada no 

próprio corpo e não em um objeto externo. 

Portanto, se a criança se masturba em locais inadequados, é preciso que ela seja 

orientada sobre a diferença entre espaços públicos e privados e sobre as regras nestes 

contextos. Se ela se masturbou publicamente, não deve ser rotulada como “pervertida”. 

Além disso, este tipo de comportamento não faz com que a criança compreenda noções de 

privacidade. 

Na fala de Leila, ela refere o encaminhamento de uma criança ao psicólogo: 

“[...] aí fiz um relatório pra mãe levar no psicólogo, por que ele estava dando problema 

desde o ano passado [...]”. 

Segundo Autuori e Granato (2017), as dificuldades na esfera sexual são um dos 

motivos de encaminhamento infantil para atendimento psicológico. Estes autores informam 

ainda que, quando o encaminhamento da criança para atendimento psicológico não é 
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realizado pelos pais, estes podem sentir-se pressionados por quem encaminhou o filho – a 

professora, o médico ou outro profissional de saúde. 

As manifestações sexuais são frequentes nas crianças. Entretanto, este 

comportamento pode ser apropriado ou não, dependendo da fase do desenvolvimento 

infantil. Independentemente dessa característica, este tipo de comportamento é transitório 

(ROCHA et al., 2018). 

Leila continua dizendo que encaminhou a criança “[...] pra ver se o menino 

está com alguma coisa além, se está acontecendo alguma coisa na rua ou em casa”. Como 

o comportamento da criança é extremamente variado, ele pode ir de situações naturais, 

como a exploração do corpo, movida pela curiosidade, até a comportamentos abusivos ou 

violentos, que podem estar associados a fatores familiares ou circunstanciais, tais como 

abuso sexual ou físico (ROCHA et al., 2018). 

Portanto, é fundamental que o professor e os pais conheçam o desenvolvimento 

normal da sexualidade infantil para que eles possam identificar quais atitudes são comuns 

para uma determinada idade e reconhecer os comportamentos inapropriados e abusivos, que 

merecem atenção psicológica. 

Rosa relata dois casos de crianças com um comportamento diferente do 

socialmente atribuído: “Uma delas que me marcou foi a de um aluno, na época no 1º ano. 

Tudo que ele fazia, gostava de colocar o seu lado feminino. Ele dizia: ‘Tia, eu quero ser 

uma sereia’. E aí se sentava lá atrás e imitava: ‘sou uma sereia’. Daqui a pouco, ele 

pegava um lápis, passava como se fosse um batom”. [...] “Um outro exemplo, que foi bem 

marcante, aconteceu há uns 10 anos. Eu tinha um aluno que adorava tudo que era meu. 

Meus materiais, meu caderno de florzinha e gostava de se expressar, dizendo que queria 

ser a professora. Os outros alunos tratavam aquela forma dele se manifestar de forma 

natural. A mãe também não se manifestava ao contrário. E olha que na época não era tão 

comum. E ele gostava muito de participar de teatro, como a narradora. Não como uma 

personagem feminina, mas como a narradora”. 

As crianças, desde o nascimento, são levadas a seguir um determinado 

comportamento guiada pela cultura na qual estão inseridas, com uma definição de conduta 

e sentimentos apropriados para homens e mulheres. Se elas cumprem ou não o que é 

considerado “normal” culturalmente, vão sendo aceitas na comunidade. As meninas devem 

controlar a agressividade, evitando adquirir “traços masculinos”. Por outro lado, os 
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meninos devem controlar as emoções, os afetos, as sensibilidades e as manifestações de 

carinho. Assim, a identidade de gênero vai sendo construída nas várias formas de viver a 

masculinidade ou a feminilidade (LOURO, 2000; ROSA, 2018). 

Santos (2016) nos informa ainda que as crianças constroem suas identidades de 

gênero a partir de suas experiências sociais, ao articular suas ações às condições estruturais 

que lhes são ofertadas. Desta forma, percebemos que as construções de gênero estão 

relacionadas a como somos expostos à socialização e como é a orientação sobre nossos 

comportamentos. Neste processo, o adulto tem uma participação fundamental, pois ele pode 

ser um agente estimulador ou constrangedor das vivências de gênero da criança. Assim, 

essas experiências são reguladas pela aprovação ou não do adulto que se relaciona com ela 

no seu cotidiano, como os pais e os professores. 

Pode-se observar que as expressões de gênero aparecem em vários momentos 

na escola: na postura, no banheiro, nas cores das canecas e nas atividades dirigidas, como 

nas rodas de histórias e de conversas. Mas ela fica mais evidente nas brincadeiras livres, 

nas falas entre os pares e na interação com a comunidade escolar. 

Rosa relata, ainda, que as crianças e a família lidam bem quando o outro se 

comporta de forma diferente do socialmente esperado: “[...] Mas as crianças não achavam 

diferente e lidavam com essas manifestações de forma bem natural, bem tranquila. A 

família também abordava isso com tranquilidade. No início, o que a gente imaginava que 

seria um problema, acabou não sendo, porque era só uma forma dele se manifestar, dele se 

expressar”. 

Esta fala da participante é interessante, pois Rosa (2018) afirma que a escola é 

um espaço privilegiado, que pode legitimar desigualdades e discriminações, mas também 

pode problematizar e discutir o tema, auxiliando para a construção de uma sociedade que 

aceite a diferença como legítima nas suas diversas formas de expressão. É o que 

encontramos na fala de Rosa, ao dizer que as crianças lidavam com as “diferenças” com 

naturalidade e tranquilidade. 

 

4.3- Há momento e espaço definidos para o trabalho com a sexualidade? 

Quando perguntadas sobre se há algum momento, situação ou espaço em que é 

propício trabalhar sexualidade com as crianças, as docentes deram respostas que, embora 

diversas, mostram que elas procuram trabalhar o tempo todo. Uma situação interessante 
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foram as repetidas falas de preocupação em relação a abuso sexual. Conforme as falas das 

participantes: 

Anita: “Temos uma biblioteca onde funciona uma brinquedoteca e uma ludoteca. 
Lá a gente tem materiais pra mostrar para as crianças. Geralmente, a gente faz 
uma roda e os professores utilizam esses materiais pra direcionar de uma 
maneira natural essas questões. Nós, inclusive, aqui na escola tivemos um 
problema com uma aluna do primeiro ano, de 6 anos, que depois descobrimos 
que houve um abuso. Essa criança tem dificuldade de aprendizagem e é uma 
criança completamente avoada, alheia. E a gente começou a perceber ela a cada 
dia mais triste, muito esquisita. Quando a professora dela queria conversar, 
puxar alguma coisa dela, ela não falava. Mas ela se abriu com a professora do 
‘Mais Educação’ (um projeto do MEC aqui na escola), que é uma professora 
mais nova. E ela descreveu o homem, disse que ele morava perto da casa dela. 
Ele a chamava num bar, dava bala pra ela e, depois, eles subiam uma escada e 
ele pedia pra pegar nela... Depois que ela contou tudo, essa professora contou 
pra gente. E nós chamamos o Conselho Tutelar. Ela foi para a delegacia, 
pegaram seus depoimentos e eles investigaram. A mãe, depois, falou que 
identificou quem era... era um amigo dela. Disse que a menina ficava na casa de 
uma amiga pra ela ir fazer faxina”. 
 
Leila: “A gente trabalha o tempo todo. As professoras trabalham muito na 
rodinha com eles, o tempo todo falando do respeito, do toque. Tem criança que 
não gosta nem que a gente troque a roupa dele quando faz xixi na calça, dizendo 
que a mãe não deixa. A gente vê o lado positivo: tem mãe que está trabalhando 
isso em casa e isso é bom, porque a maioria não trabalha. O que a gente tem 
medo é de qualquer pessoa tocar neles. Cada um tem o seu corpinho: o menino 
tem o corpinho diferente da menina. Eles têm que respeitar um ao outro. E a 
gente fala com eles que tem que conversar em casa. Perguntamos se a mamãe 
trabalha isso com eles, se pode sair com qualquer pessoa na rua. Pelo medo que 
a gente tem dos abusos. A gente orienta pra não aceitar bala de estranhos na 
rua, não conversar com gente estranha. A gente fica com eles aqui dentro, tem a 
pessoa que toma conta deles e estranho nenhum entra e pega. Então, as 
professoras trabalham o tempo todo”. 
 
Rosa: “Quando ocorre alguma coisa diferente que chama a atenção dos outros 
alunos e eles podem comentar, a gente faz a abordagem. Mas sem causar 
nenhum tipo de constrangimento. Na verdade, a gente aproveita as nossas 
rodinhas e o momento da brincadeira livre, mas que de livre não tem nada. A 
gente está ali assistindo, vendo o que elas estão fazendo, com o que eles estão 
brincando. A gente aborda esse tema de uma forma bem tranquila pra que eles 
possam refletir sobre algumas questões. Principalmente no mundo de hoje, 
porque aqui dentro a gente está protegendo, mas lá fora eles precisam ter um 
outro olhar, principalmente para o adulto. Porque o adulto tem um pensamento 
diferente em relação às crianças. Isso porque a maldade está, às vezes, na forma 
como a adulto vê a brincadeira ou a manifestação da criança”. 
 
Ana: “Quando gente está trabalhando o corpinho e a higiene pessoal. Nessas 
aulas específicas, a gente trabalha as questões da sexualidade.  A gente trabalha 
quando está se falando do corpo, quando está conhecendo o corpo. E fora da 
aula, quando está ocorrendo alguma coisa que leve a gente a trabalhar e 
explicar o que é certo e o que é errado nas nossas diferenças”. 
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Anita cita a utilização de uma brinquedoteca e uma ludoteca: “[...] Temos uma 

biblioteca onde funciona uma brinquedoteca e uma ludoteca. Lá a gente tem materiais pra 

mostrar para as crianças”. Achamos interessante dar algumas definições sobre esses locais 

onde as crianças passam, muitas vezes, explorando sua criatividade.  

Segundo Costa e Santos Neto (2016), a Brinquedoteca/Ludoteca é um acervo 

de jogos e brinquedos diversificados, no qual propõe-se o estímulo ao brincar, dentro de um 

ambiente lúdico, com condições favoráveis para que as crianças inventem, expressem suas 

fantasias e desenvolvam sua criatividade. É um lugar de aquisição de novas ideias, de 

convivência, de educação, de socialização e de prazer. Como atividades desenvolvidas 

nestes locais temos o teatro, os jogos, as recreações e a leitura. Têm como objetivo atender 

as necessidades lúdicas da criança, utilizando diversos recursos para aprendizagem. 

Embora todos saibamos a importância do brincar, as ferramentas disponíveis na 

brinquedoteca/ludoteca nos permitem analisar e observar as atividades da criança com mais 

propriedade. A brinquedoteca, portanto, facilita a abordagem dos profissionais, pois, ali, a 

criança a expõe seus conflitos de maneira mais sutil. Nestes locais pretende-se estimular a 

criatividade e a espontaneidade da criança (COSTA e SANTOS NETO, 2016). 

Apesar de muitos ainda acreditarem que o brincar é um ato automático e que 

não precisa de orientação, sabe-se que ele precisa ser aprendido e praticado. 

Evidentemente, a brincadeira pode ocorrer em qualquer ambiente, seja ele educacional ou 

não, mas quando a instituição possui locais preparados para a prática lúdica, com 

brinquedos e livros que auxiliem a educação para a sexualidade, isso favorece a vivência 

pedagógica. 

Anita, Leila e Rosa citam, mais uma vez, a importância da utilização das rodas 

de conversas para se trabalharem alguns conceitos com as crianças. Anita diz:“[...] 

Geralmente a gente faz uma roda e os professores utilizam esses materiais pra direcionar 

de uma maneira natural essas questões”. Segundo Leila:“[...] as professoras trabalham 

muito na rodinha com eles em sala, o tempo todo falando do respeito, do toque.” [...] E 

Rosa finaliza: “[...] a gente aproveita as nossas rodinhas [...]”. 

Segundo Silva (2016) as rodas de conversa na escola proporcionam grandes 

possibilidades de interação e convivência nas diferenças. Este tipo de atividade exige que 

os professores ampliem sua capacidade de escuta, de articulação e de resolução de 

conflitos.  
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De maneira complementar, o Referencial Curricular para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998) oferece uma rica fundamentação teórica e um delineamento sobre como 

devem acontecer as práticas. Neste, há uma ênfase na interação social, o que indica a 

necessidade de promover situações de conversa, que garantam a troca, a comunicação e a 

expressão das crianças: 

A interação social em situações diversas é uma das estratégias mais importantes 
do professor para a promoção de aprendizagens pelas crianças. Assim, cabe ao 
professor propiciar situações de conversa, brincadeiras ou de aprendizagens 
orientadas que garantam a troca entre as crianças, de forma a que possam 
comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus modos de agir, de pensar e de 
sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima 
(BRASIL, 1998, p. 31). 

 
A roda da conversa é uma prática importante no desenvolvimento da criança, 

pois promove a socialização, o desenvolvimento de afetividades e de vínculos e a 

construção de indivíduos críticos. Seu objetivo é efetivar o diálogo, convidando as crianças 

a falar sobre vários assuntos, sem intenções definidas, com relação aos propósitos 

envolvidos na situação. Assim, ela é um espaço privilegiado para a troca de informações e 

intercâmbio de ideias. A roda de conversas é, ainda, um exercício diário no qual a criança 

pode melhorar sua comunicação, trocar experiências, expor seus pensamentos e tirar suas 

dúvidas. Por tudo isso, o professor deve organizar e garantir este importante espaço de 

participação da criança, promovendo o exercício efetivo do diálogo, do respeito e da escuta 

(RODRIGUES e WECHSLER, 2014). 

Dessa forma, a roda de conversa é uma ótima oportunidade para trabalhar o 

diálogo, a oralidade e a interação entre as crianças, pois quando elas falam dos fatos 

cotidianos, exercitam não só a linguagem oral, mas também expressam suas percepções e 

seus sentimentos. Além disso, interagem com os colegas, o que pode facilitar a criação de 

laços afetivos entre eles, que podem ter passado por situações semelhantes. A roda de 

conversa, portanto, é um exercício no qual as crianças podem melhorar a sua comunicação, 

sua capacidade de perguntar e de expor suas ideias e dúvidas, respeitando as diferenças e 

trocando experiências. Por tudo isso, este momento é também um espaço adequado para a 

criança expor e sanar suas curiosidades sobre corpo, gênero e sexualidade. 

Além das rodas de conversa, Rosa cita também os momentos de brincadeiras 

livres. Ela diz: “[...] a gente aproveita as nossas rodinhas e o momento da brincadeira 

livre, mas que de livre não tem nada. A gente está ali assistindo, vendo o que elas estão 

fazendo, com o que eles estão brincando”. 
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O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) informa 

que as brincadeiras livres são um momento importante de observação para o professor, pois 

ali ele pode visualizar o processo de desenvolvimento das crianças, em conjunto e de cada 

uma em particular, registrar suas capacidades sociais e seus recursos afetivos e emocionais. 

Ao vivenciar brincadeiras imaginativas, as crianças acionam suas estratégias de resolução 

de problemas que lhe são importantes e significativos. A brincadeira, portanto, permite que 

a criança experimente o mundo e internalize uma compreensão sobre as pessoas, os 

sentimentos e os conhecimentos (BRASIL, 1998). 

Entretanto, é importante entender que o brincar que não é espontâneo, deixa de 

ser brincadeira e se torna uma atividade. É no ato de brincar livre que a criança explora o 

mundo, cria conexões e pode, inclusive, aprender a se frustrar. Por isso, este é um momento 

fundamental de observação e análise do profissional de educação. 

Percebe-se, de maneira clara, nas falas de Anita, Leila e Rosa, o receio em 

relação aos abusos sexuais com as crianças. Evidentemente, o relato do abuso citado por 

Anita deixa claro que este fato influenciou a fala das outras. 

Vamos, inicialmente, analisar a fala de Anita. Ela diz: “[...] Essa criança tem 

dificuldade de aprendizagem e é uma criança completamente avoada, alheia. E a gente 

começou a perceber ela a cada dia mais triste, muito esquisita. Quando a professora dela 

queria conversar, puxar alguma coisa dela, ela não falava”. 

Segundo Florentino (2015), diversos estudos mostram que as consequências do 

abuso sexual deixam marcas físicas, psíquicas, sociais e sexuais, que podem comprometer a 

vida da vítima. O abuso afeta a saúde mental da criança, produzindo efeitos danosos em seu 

desempenho escolar, em sua adaptação social e em seu desenvolvimento orgânico. Desta 

forma, as crianças abusadas se relacionam menos a outras crianças, comumente apresentam 

sinais de depressão e são mais retraídas. 

Na mesma linha de raciocínio, Pelisoli e Piccoloto (2010) afirmam que a 

violência sexual traz graves consequências psicossociais, legais e orgânicas e que as 

crianças vítimas do abuso não se dispõem a falar do assunto. Elas ainda podem sofrer de 

depressão, anorexia, bulimia, dificuldade de concentração e de memória, queda do 

rendimento escolar, problemas de concentração, isolamento, agressividade e sentimentos de 

vergonha, medo, tristeza, raiva, dentre outros. 

É comum a criança revelar seus sofrimentos e medos nas instituições de 

educação infantil, principalmente através de comunicação não verbal (por exemplo: o 

desenho, as brincadeiras, os jogos de faz de conta). É aí que podem surgir os conteúdos 
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sexuais e os sinais de abusos. A resistência ao toque, ao carinho e, às vezes, as marcas no 

corpo são evidências a que os educadores devem permanecer atentos e ter um olhar mais 

cuidadoso. 

Em uma outra fala, Anita continua relatando o caso acima: “[...] Mas ela se 

abriu com a professora do Mais Educação (um projeto do MEC aqui na escola), que é uma 

professora mais nova [...]”. 

Para Santos e Dell’Aglio (2013), a pessoa escolhida pela criança para contar 

sobre o abuso nem sempre é da família. Esta pode pertencer à rede de proteção 

institucional: escola, conselho tutelar ou posto de saúde. Para isso, é necessário que se 

estabeleça uma relação de confiança e paciência para escutar os detalhes do relato. 

Paiva (2015) ainda informa que o silêncio da vítima e o dos “cuidadores” 

(familiares, comunidade e até autoridades) mostram que ainda há medo, vergonha e, às 

vezes, cumplicidade, dificultando a denúncia. 

É interessante a criança ter escolhido, para relatar o abuso, uma professora 

nova, pois as outras professoras, provavelmente, já eram do seu círculo de convivência e a 

vergonha a impedia de se abrir sobre o fato. 

Finalizando o relato, Anita diz: “[...]E nós chamamos o Conselho Tutelar. Ela 

foi para a delegacia, pegaram seus depoimentos e eles investigaram”. 

A escola, por ser o local onde se produz e circula o conhecimento, deve tratar 

de todos os assuntos e olhar para a demanda das crianças, por mais difícil que seja. 

Inicialmente, é necessário informar os professores e, em seguida, trabalhar com os alunos 

os seus direitos. As crianças precisam saber que têm direitos e o que fazer quando esses são 

ameaçados. Além disso, é importante ensinar às crianças que algumas condutas dos adultos 

não devem ser aceitas. 

Os direitos das crianças e adolescentes estão bem descritos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), do qual extraímos 3 importantes artigos: 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais. 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 
Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados 
sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 
integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos 
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executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (BRASIL, 1990) 
 

A escola, como parte de uma rede social e afetiva no amparo à criança, deve 

prevenir as possíveis dificuldades evolutivas da criança. Essa ação, inclusive, está prevista 

na regulamentação e nos princípios educacionais. O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), orientam para que se estabeleça uma relação estreita entre o educar e o cuidar, 

criando um vínculo de compromisso, solidariedade, respeito e confiança com a criança e a 

família. O cuidar e educar deve ser entendido como acolher a criança na sua diversidade 

biopsicossocial, socioeconômica e cultural, respeitando sua individualidade, sendo solidário 

com suas necessidades e confiando em suas capacidades (PAIVA, 2015). 

Em relação ao medo de abusos, Leila diz:“[...] E a gente fala com eles, que tem 

que conversar em casa. Perguntamos se a mamãe trabalha isso com eles, se pode sair com 

qualquer pessoa na rua. Pelo medo que a gente tem dos abusos. A gente orienta pra não 

aceitar bala de estranhos na rua, não conversar com gente estranha”. E Rosa também 

mostra preocupações: “[...]Principalmente no mundo de hoje, porque aqui dentro a gente 

está protegendo, mas lá fora eles precisam ter um outro olhar, principalmente para o 

adulto. Porque o adulto tem um pensamento diferente em relação às crianças. Isso porque 

a maldade está, às vezes, na forma como a adulto vê a brincadeira ou a manifestação da 

criança”. 

Para Maia et al. (2011), a educação para a sexualidade na Educação Infantil é 

uma fonte de cuidado e proteção à criança e começa pelo direito à informação. Assim, este 

tipo de ação tem como objetivos: respeitar e orientar as crianças sobre as expressões da 

sexualidade que surgem na infância; sanar as suas curiosidades sobre o tema; refletir sobre 

as questões de gênero, bem como educar para o respeito à diversidade; promover a 

autonomia e o empoderamento sobre o próprio corpo; prevenir a violência sexual infantil. 

Outro fato interessante é que as participantes se mostram preocupadas apenas 

com as pessoas estranhas: “sair com qualquer pessoa na rua”, “não aceitar bala de 

estranhos na rua, não conversar com gente estranha”, “aqui dentro a gente está 

protegendo, mas lá fora [...]”. Entretanto, atualmente sabe-se que a maioria dos abusos 

acontece no meio familiar ou com pessoas próximas à criança. Segundo De Antoni et al. 

(2011), os dados demográficos nacionais e internacionais mostram que o abuso 

intrafamiliar é o mais comum (cerca de 80% dos casos denunciados). Confirmando estes 

dados, Spaziani e Maia (2015), informam que as pessoas estranhas à criança raramente são 
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os abusadores, pois a maior parte destes é de pessoas em que a criança confia e ama. Assim, 

é importante ensinar as crianças a se protegerem de abordagens feitas por pessoas 

desconhecidas ou não. Por isso, é fundamental informar as crianças sobre o tema, pois 

aquelas que são capazes de reconhecer um comportamento inapropriado em um adulto são 

capazes de reagir rapidamente, deixar a situação e relatar para alguém o ocorrido. 

Assim, a orientação e o esclarecimento sobre o corpo, a sexualidade e os abusos 

só serão eficientes se houver um diálogo aberto sobre os temas entre a criança e o 

professor. Além disso, é fundamental que a criança se sinta confortável, para que possa 

relatar possíveis ameaças e tirar as suas dúvidas a respeito do assunto. 

Finalmente, vamos à análise da resposta de Ana. Ela diz: “Quando gente está 

trabalhando o corpinho e a higiene pessoal. Nessas aulas específicas, a gente trabalha as 

questões da sexualidade. A gente trabalha quando está se falando do corpo, quando está 

conhecendo o corpo. E fora da aula, quando ocorre alguma coisa que leve a gente a 

trabalhar e explicar o que é certo e o que é errado nas nossas diferenças”. 

Esta fala nos permite uma dupla interpretação, pois ao dizer que ela explica “o 

que é certo e o que é errado nas nossas diferenças”, essa pode ser uma conduta adequada 

ou não. Se ela emite, nessa explicação, juízo de valor, estará cometendo um equívoco. Se 

ela orienta, sem pré-julgamentos, estará tendo uma conduta correta.  

As crianças, portanto, devem ser envolvidas e compreendidas, pois precisam de 

atenção. É fundamental que o professor converse com seus alunos de maneira clara, 

adequada e sem emitir julgamentos, para que possa responder aos seus anseios (BARATO e 

OLIVEIRA, 2015).  

Quando perguntadas sobre quando é improprio debater questões relacionadas à 

sexualidade, as docentes deram respostas muito diversas, mas disseram que deve ser 

natural, usando a linguagem deles, com muito critério e respeitando a família. Conforme as 

falas das participantes: 

Anita: “Eu acho que não é improprio discutir sexualidade com as crianças. Mas 
exige a maneira correta. Eu falo assim, entre aspas, porque a gente nunca sabe o 
que é o correto, mas a gente procura satisfazer a curiosidade deles da maneira 
mais natural possível, respondendo aquilo que eles perguntam de uma maneira 
natural e que eles se satisfaçam com a resposta. E a gente procura mostrar 
materiais, pra que eles possam entender o que estão buscando”. 
 
Leila: “Na linguagem deles, não é impróprio. E acho que tem que trabalhar todo 
dia. Mas a gente não vai trabalhar a questão de sexo com questões que não se 
relacionam a vida deles. A questão da sexualidade que a gente trabalha com eles 
é muito simples, muito amorosa, muito tranquila, E eles sabem trabalhar isso. A 
gente trabalha também o cuidado, o cuidar do outro, o cuidar de si. Saber que 
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meu espaço é meu e que o seu é seu. Que a gente não deve invadir o espaço do 
outro. E é tudo natural”. 
 
Rosa: “Às vezes uma criança pode chegar e contar pra gente um fato, algum 
acontecimento íntimo, um caso específico. Eu acho que aí é impróprio abordar 
com a turma toda, debater com o grupo. Num primeiro momento, é bom chamar 
a criança pra conversar em particular, saber um pouco mais sobre o que pode 
estar ocorrendo com ela. Porque ela vai ter abertura de se comunicar e se 
expressar e a gente pode ajudar a resolver. Por isso, quando a criança se 
manifesta, a gente tem que dar uma organizada no pensamento primeiro, pra 
depois refletir com eles, por exemplo, na rodinha”. 
 
Ana: “Eu acho que a nossa maior barreira são os familiares. Dependendo o que 
a gente for explicar para as crianças, pode ser mal interpretada pelos familiares. 
Eu não acho que impróprio debater com eles a respeito da sexualidade. Eu só 
acho que tem de ser uma coisa feita minuciosamente. Porque a gente tem o fator 
pais e se for uma coisa muito agressiva, muito direta, os pais podem se sentir 
ofendidos”. 

 

A fala de Anita e Leila relatam a preocupação delas em relação como o 

professor deve responder às dúvidas das crianças. 

Anita diz: “[...] não é improprio discutir sexualidade com as crianças. Mas 

exige a maneira correta”. [...] a gente nunca sabe o que é o correto, mas a gente procura 

satisfazer a curiosidade deles da maneira mais natural possível, respondendo aquilo que 

eles perguntam de uma maneira natural e que eles se satisfaçam com a resposta”. 

Já Leila diz: “Na linguagem deles, não é impróprio”. [...] “Mas a gente não 

vai trabalhar a questão de sexo com questões que não se relacionam a vida deles. A 

questão da sexualidade que a gente trabalha com eles é muito simples, muito amorosa, 

muito tranquila, E eles sabem trabalhar isso. A gente trabalha também o cuidado, o cuidar 

do outro, o cuidar de si. Saber que meu espaço é meu e que o seu é seu. Que a gente não 

deve invadir o espaço do outro. E é tudo natural”. 

A resposta de Anita e Leila é suportada pela literatura, pois o professor vai 

enfrentar situações de manifestações sexuais das crianças e precisará estar preparado para 

responder de modo verdadeiro e objetivo às questões relacionadas ao corpo e à sexualidade. 

O educador deve transmitir informações isenta de valores pessoais e, para isso, precisa 

promover discussões abertas que busquem suprir as necessidades das crianças e tratar o 

tema sem punições (MAIA, SPAZIANI, 2010). Além disso, Silva (2015) afirma que, caso 

não saiba responder, falar a verdade é sempre a melhor solução, pois tratar as perguntas 

com negligência ou falsidade pode fazer com que a criança não confie naquele que poderia 
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ajudá-la a resolver suas angústias. Desta forma, transmitir o conhecimento por meio do 

diálogo e da reflexão esclarece e desmistifica dúvidas, inseguranças e anseios sobre a 

sexualidade. 

Assim, numa educação para a sexualidade efetiva no ambiente escolar, é 

necessário um professor que esteja aberto ao diálogo, a realizar reflexões e à possibilidade 

de reconstruir informações. Desta forma a criança pode mudar seus princípios, construindo 

seu próprio código de valores. 

Rosa acredita que não é impróprio falar de sexualidade com as crianças, mas se 

acontece algo íntimo com o aluno, é impróprio abordar o assunto de forma geral. Portanto, 

é necessário conversar primeiramente com a criança e depois sim, se for preciso levar o 

assunto para a roda de conversas. Como este assunto (roda de conversas) já foi abordado na 

análise da questão 4, será analisada apenas a questão da análise individual. 

Rosa apresenta a preocupação de conversar em separado com alguns alunos, em 

determinadas situações, quando diz: “Às vezes uma criança pode chegar e contar pra gente 

um fato, algum acontecimento íntimo, um caso específico. Eu acho que aí é impróprio 

abordar com a turma toda, debater com o grupo. Num primeiro momento, é bom chamar a 

criança pra conversar em particular, saber um pouco mais sobre o que pode estar 

ocorrendo com ela. Porque ela vai ter abertura de se comunicar e se expressar e a gente 

pode ajudar a resolver. Por isso, quando a criança se manifesta, a gente tem que dar uma 

organizada no pensamento primeiro, pra depois refletir com eles, por exemplo, na 

rodinha”. 

Rodrigues e Wechsler (2014) afirmam uma educação para a sexualidade de 

qualidade é aquela que promove constantes reflexões sobre temas coletivos ou individuais. 

Assim, existem temas de interesse a todas as crianças e o professor deve reconhecer que a 

sexualidade na educação está vinculada à vida, à saúde, ao prazer e ao bem-estar. 

Concordo com os autores citados, quando eles afirmam que existem temas de 

interesse de todas as crianças, mas considero adequada a posição da professora, quando diz 

que conversa com o aluno individualmente, pois determinados assuntos precisam ser 

tratados inicialmente no privado. Evidentemente, alguns temas precisam ser levados a 

debate com todas as crianças e, por isso, é interessante quando ela informa que “organiza os 

pensamentos primeiro”, antes de levar a discussão para o grupo, pois nem sempre o 
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professor está preparado para lidar com certos assuntos, especialmente sobre a sexualidade 

na infância. 

 

A preocupação de Ana é em relação à família. Ela diz: “Eu acho que a nossa 

maior barreira são os familiares. Dependendo o que a gente for explicar para as crianças, 

pode ser mal interpretada pelos familiares. Eu não acho que é impróprio debater com eles 

a respeito da sexualidade. Eu só acho que tem de ser uma coisa feita minuciosamente. 

Porque a gente tem o fator pais e se for uma coisa muito agressiva, muito direta, os pais 

podem se sentir ofendidos”. 

Evidentemente, as famílias têm suas próprias crenças em relação à sexualidade 

e os professores devem compreender e respeitar esta diversidade. Toda família, de alguma 

forma, educa seus filhos para a sexualidade, através de recomendações, expressões, gestos e 

proibições. E o professor não deve julgar o que é certo ou errado, mas, sim, abrir espaço 

para o diálogo e para a pluralidade de conceitos, promovendo a desmistificação da 

sexualidade, permitindo que ela deixe de ser um tabu (SILVEIRA, 2010). 

Por outro lado, Spaziani e Maia (2011), colocam a importância em investir no 

esclarecimento e reflexão dos pais, para que eles transmitam informações precisas e 

verdadeiras. Um trabalho de educação para a sexualidade junto à família pode ajudar 

indiretamente as crianças, pois os pais poderão educar seus filhos de uma maneira que não 

seja omissa ou repressiva, baseada em seus próprios valores e concepções.  

Rodrigues e Wechsler (2014) ainda acrescentam que, para que ocorra uma 

transformação nas atitudes das crianças em relação à sexualidade, pais e escola necessitam 

trabalhar em conjunto, auxiliando o enfrentamento das crianças sobre estas questões. As 

autoras afirmam que os pais devem tratar dos assuntos mais individuais e profundos, 

enquanto a escola trabalha de uma forma mais geral e superficial, lidando com os assuntos 

de cunho social e promovendo o convívio harmônico entre os sexos. 

Assim, os pais, devem ser parceiros da escola e precisam acompanhar as 

manifestações da sexualidade de seus filhos, entendendo que estas são parte do 

desenvolvimento integral da criança. Para isso, é necessário que eles sejam esclarecidos 

sobre a importância de responder às dúvidas das crianças, sem omissões, mentiras ou 

repressões, permitindo um desenvolvimento saudável e prazeroso. 
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4.4- Interfaces de gênero e sexualidade na educação infantil: tensões e convergências 

na visão das docentes 

Quando perguntadas sobre como se sentiam em relação às cobranças advindas 

de diferentes setores da vida social (famílias, coordenação, dentre outras), relativas ao 

trabalho com gênero e sexualidade, as respostas das participantes mostram uma 

concordância com a literatura. Elas se sentem realmente muito exigidas em seus afazeres 

profissionais e ainda apontam o despreparo e as dificuldades para abordar os diversos 

aspectos da sexualidade. Trabalham o respeito, muitas desenvolvem o trabalho de forma 

interdisciplinar e acreditam que é um assunto que deve ser abordado dentro da Educação 

Infantil. Conforme as falas das participantes: 

Anita: “A gente aqui não trabalha gênero, a gente tem aceitação com gênero, 
então a gente não discrimina. A gente passa que somos todos iguais, apesar das 
diferenças, e que temos que respeitar todo mundo. O que a gente passa para os 
nossos alunos é: cada um tem o direito de ser o que é. Temos que aceitar todos 
como eles são, independente do que são e do que querem ser. Se é trans, se é 
homo, seja o que for, a gente tem que respeitar como ser humano, tratar todo 
mundo igual, independente de cor, de sexo, de raça”. 
 
Leila: “Muito complexo, porque a gente vê e ouve falar, lê algumas coisas, mas 
eu particularmente não me sinto muito preparada pra falar de gênero e 
sexualidade com os meninos. Quando surge algum assunto na sala de aula e a 
gente não sabe, a gente procura saber e diz: ‘eu vou procurar saber, amanhã eu 
te falo, depois a gente conversa a respeito’. Faz uma rodinha e conversa com 
todo mundo, mas tudo na linguagem deles. Mas essa discussão é séria e acho que 
ela deve existir”. 
 
Rosa: “A gente é muito cobrada no sentido de desenvolver esse trabalho dentro 
da sala de aula... e a gente trabalha. Mas de uma forma interdisciplinar, não 
aquela abordagem direta, específica. A gente faz abordagem dentro daquilo que 
a gente está trabalhando. Hoje, por exemplo, tivemos um teatro sobre respeito às 
diferenças. Mas não é aquela coisa trabalhada por ser obrigatória e específica”. 
 
Ana: “Eu me sinto despreparada e desconfortável com essa pressão, pois não 
soltam uma formação continuada, um preparo melhor. O governo coloca pra 
gente que temos trabalhar com o assunto, mas não nos capacita pra isso”. 

 

Ao analisar a resposta de Anita, podemos observar três aspectos: em primeiro 

lugar, ela não responde como se sente com as afirmações da literatura e as cobranças em 

relação a isso; ela também faz confusão entre gênero e sexualidade, quando cita as relações 

emocionais e sexuais (“homo”, “trans”); e ainda entra em contradição, ao afirmar que não 

trabalha gênero. Nas questões 1 e 2, ela responde: “[...] não tem problema de menino 

brincar de casinha [...] não tem problema de meninos quererem participar das 
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brincadeiras de meninas” e “[...] Tem meninos que são muito voltados pra coisas de 

meninas e também tem meninas que são muito voltadas paras brincadeiras com os 

meninos. Eles estão juntos o tempo todo, os trabalhos precisam ser em conjunto”. Fica 

evidente a contradição, pois nos tópicos acima, há claro trabalho de gênero. 

Ainda confirmando que há, sim, um trabalho, Bogossian (2014) informa que a 

escola educa sexualmente as crianças, mesmo de forma não intencional. 

Quando a participante diz que “[...] a gente tem aceitação com gênero, então a 

gente não discrimina”, é preciso refletir. Segundo Soares e Monteiro (2019) a ‘aceitação’ 

representa que o indivíduo apenas suporta uma situação ou evento que não considera ideal. 

Desta forma, “aceitar o outro” significa que eu, suposto “ser superior”, tenho um gesto de 

bondade ou de paciência com o suposto “grupo inferior”, que se desvia da norma. 

Anita continua: [...] A gente passa que somos todos iguais, apesar das 

diferenças, e que temos que respeitar todo mundo. O que a gente passa para os nossos 

alunos é: cada um tem o direito de ser o que é. Temos que aceitar todos como eles são, 

independente do que são e do que querem ser. Se é trans, se é homo, seja o que for, a gente 

tem que respeitar como ser humano, tratar todo mundo igual, independente de cor, de 

sexo, de raça”. 

Deve-se compreender que só aceitar não basta, pois é fundamental o reconhecer 

e respeitar os valores dos diferentes grupos, sem ameaças à dignidade humana. 

Leila, apesar de não se sentir preparada para trabalhar com gênero e 

sexualidade, afirma que busca informações para trazer às crianças e mostra que é 

importante valorizar o que as crianças falam em sala. Ela diz: “Quando surge algum 

assunto na sala de aula e a gente não sabe, a gente procura saber e diz: ‘eu vou procurar 

saber, amanhã eu te falo, depois a gente conversa a respeito’. Faz uma rodinha conversa 

com todo mundo, mas tudo na linguagem deles. Mas essa discussão é séria e acho que ela 

deve existir”. 

Vários autores reafirmam a importância das falas das crianças. Finco (2010) diz 

que a criança consegue falar das situações da vida cotidiana nas quais se engajam. Além 

disso, Santos (2016) considera que as crianças não são sujeitos passivos, pois são atores 

sociais capazes de falar sobre suas experiências e de construir frases próprias, narrando sua 

história. Complementando tudo isso, Buss-Simão (2012) informa que é preciso que os 
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adultos se esforcem para se tornarem capazes de ouvir, compreender e valorizar os pontos 

de vista das crianças, aceitando-os como contribuições. 

Concordando com os autores citados, acredito que as crianças precisam ter suas 

vozes consideradas neste processo dialógico, pois elas têm anseios e desejos, e, afinal são 

as maiores beneficiárias nesta construção do conhecimento. 

Rosa admite que elas são muito cobradas. E informa que trabalha o tema de 

forma interdisciplinar. Ela diz: “[...] A gente é muito cobrada no sentido de desenvolver 

esse trabalho dentro da sala de aula... e a gente trabalha. Mas de uma forma 

interdisciplinar, não aquela abordagem direta, específica”. 

A interdisciplinaridade, citada por Rosa, é muito importante quando se fala em 

discutir gênero e sexualidade na educação infantil, pois estas questões permitem a 

construção do saber a partir da união de várias áreas do conhecimento. Na Educação 

Infantil os conteúdos dialogam entre si, não como conhecimentos independentes um do 

outro. Para isso, é fundamental que o professor entenda a proposta interdisciplinar. 

Segundo Minello (2017), a prática interdisciplinar precisa considerar as 

experiências do educando com a educação, tornando-as significativas, buscando envolver 

os alunos para dar significado à sua aprendizagem, motivando a sua participação e, 

consequentemente, seu aprendizado. Assim, cada ação pedagógica não deve ser apenas uma 

ferramenta auxiliar à escola e, sim, pensada em função do aluno. Desta forma, acredito que 

quando gênero e sexualidade são abordados de maneira interdisciplinar, podem ser 

compreendidos como um modo diferente de abordar as atividades, para que se compreenda 

o significado delas. 

Já Ana, fala que se sente despreparada e desconfortável. Ela diz: “[...] Eu me 

sinto despreparada e desconfortável com essa pressão, pois não soltam uma formação 

continuada, um preparo melhor. O governo coloca pra gente que temos que trabalhar com 

o assunto, mas não nos capacita pra isso”. 

Esta fala de Ana é importante, pois nos faz refletir sobre um problema crucial: a 

formação em serviço deve partir do governo, mas não exclusivamente dele. Acredito que a 

formação continuada é um processo que deve auxiliar o professor a desenvolver sua prática 

pedagógica. Sendo assim, ela deve permite que ele lide de maneira mais tranquila com os 

problemas encontrados em sala de aula. E a sexualidade é um tema que frequentemente traz 

dificuldades e desafios aos educadores no seu dia a dia. Assim, a educação para sexualidade 
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é importante para todos que estão em contato com os alunos. Muitos professores, diretores, 

supervisores e outros membros de instituições educacionais têm problemas em relação à 

sexualidade. Isso, muitas vezes, faz com que estes não tenham um olhar adequado em 

relação ao tema e acreditem que a educação para a sexualidade não seja importante para a 

comunidade escolar, desde a infância.  

Para uma abordagem adequada da sexualidade, o professor precisa estar 

preparado e seguro. Isso fará com que ele aborde essas questões de forma natural e 

respeitosa.   

Entretanto, Brol e Martelli (2018) apontam que estes profissionais necessitam 

de formação inicial e/ou continuadas para que possam abordar os questionamentos, 

curiosidades e dúvidas dos alunos com conhecimento. As autoras reforçam ainda que a 

maioria dos professores são influenciados pela educação sexual que receberam em sua 

trajetória pessoal, muitas vezes baseada em valores culturais, morais e religiosos. Assim, a 

chance desta educação não ter sido crítica e reflexiva, faz com que a maioria deles não se 

sinta preparado para trabalhar a temática com confiança e naturalidade. Por tudo isso, é 

importante oferecer uma educação continuada, que permita ao professor lidar 

adequadamente com as expressões da sexualidade que surgem no cotidiano escolar. 

 

4.5- Como as professoras compreendem as relações de gênero e sexualidade na 

infância 

 Como buscamos articular as questões da sexualidade na educação infantil 

com as práticas pedagógicas, é necessário entender o que é sexualidade para as professoras 

e como elas entendem e lidam com o tema no seu dia a dia na escola. Entretanto, 

compreendemos também que definir sexualidade não é uma tarefa fácil, pois ela está ligada 

a situações complexas. Ela muda ao longo da vida, podendo ser vivenciada de forma 

diferente, de acordo com a idade, a capacidade física, a orientação sexual e a cultura, 

envolvendo fatores biológicos, emocionais e sociais. Apesar disso, as professoras deram 

definições coerentes de sexualidade, falando sobre prazer e conhecimento do corpo. 

Conforme as falas das participantes: 

Anita: “Sexualidade... essa química, essa energia, esse prazer que a gente 
descobre e que nosso corpo é capaz de proporcionar”. 
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Leila: “Pra mim sexualidade é prazer. É o contato com o outro, é o saber tocar 
seu corpo de maneira prazerosa. É um prazer gostoso, que a gente tem em sentir 
que meu corpo está bem e que ele me proporciona prazer”. 
 
Rosa: “Sexualidade é aquela questão voltada pro corpo, pra personalidade, de 
como lidar com corpo, com os sentimentos que temos com o próprio corpo, com 
a própria maneira de agir. É como a pessoa, de uma forma geral, lida com o 
próprio corpo. E ela se perceber no contexto que está. Não só no sentindo sexual 
mesmo, não o ato sexual, mas a forma que ela sente o próprio corpo”.  
 
Ana: “Defino como a descoberta do corpo, com a descoberta das suas partes, do 
que você tem no seu corpinho e que é diferente pro outro”. 

 

Apesar das falas de Anita, Leila e Rosa serem diferentes, existem pontos de 

convergência em suas respostas. Anita diz que: “Sexualidade é essa química, essa energia, 

esse prazer[...]”. Leila diz: “Pra mim sexualidade é prazer. É o contato com o outro, é o 

saber tocar seu corpo de maneira prazerosa. É um prazer gostoso, que a gente tem em 

sentir que meu corpo está bem e que ele me proporciona prazer”. E Ana diz: “[...] 

Sexualidade é aquela questão voltada pro corpo, pra personalidade, de como lidar com o 

corpo, com os sentimentos com ele, com as maneiras de agir”. “[...] Não só no sentido 

sexual mesmo, não o ato sexual, mas a forma que lidamos com o corpo, que sentimos o 

próprio corpo”.  

Anita e Leila conceituam a sexualidade como uma forma de prazer, apesar de 

serem prazeres diferentes: uma relacionada à energia e à química que o corpo é capaz de 

proporcionar; e a outra ao prazer do dia-a-dia. Já Rosa, apesar de também citar os 

sentimentos, define a sexualidade como algo que está voltado para a forma de lidar com o 

seu corpo, com as maneiras de agir e sua personalidade. 

Pontes (2011), quando cita a publicação “Growing in confidence: lessons from 

eight countries in successful scaling up of adolescent health and development 

programming”, da Organização Mundial de Saúde (OMS), afirma que a sexualidade é uma 

energia que nos faz procurar o amor, o contato e a intimidade, integrando nossos 

sentimentos, movimentos e como tocamos e como somos tocados; é ser sensual e sexual, ao 

mesmo tempo. A sexualidade, assim, influencia a nossa saúde física e mental, pois 

influencia diretamente nossos pensamentos, sentimentos, ações e interações. Esta é uma das 

definições de sexualidade mais divulgada. Pontes (2011) cita outra definição muito 

utilizada: ela é um aspecto central da vida do ser humano e inclui sexo, gênero, identidades, 

orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Ela pode ser vivida e expressa 
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através de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, valores, comportamentos e relações; e é 

influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, 

políticos, culturais, históricos, religiosos e espirituais. 

A sexualidade, portanto, é um elemento que dá sentido e significado à 

existência humana, representando uma função vital do indivíduo, da qual fazem parte 

múltiplos fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais, transmitidos de geração em 

geração (VIEIRA et al., 2016).  

Concordando com os autores citados (e com a resposta das participantes), 

vemos que sexualidade é toda essa complexidade de definições, abrangendo vários aspectos 

da vida e de tudo que nos envolve. E a sociedade, então, modela a sexualidade e os 

comportamentos sexuais ao longo do tempo de forma diferente, através dos costumes e da 

moral. 

Em sua fala, Ana diz: “Defino como a descoberta do corpo, com a descoberta 

das suas partes, do que você tem no seu corpinho e que é diferente pro outro”. Essa 

afirmação é o reflexo de uma confusão, muito comum, em relação aos termos sexualidade, 

sexo e gênero. 

A palavra “sexo” é utilizada em várias línguas como significado de “atividade 

sexual”, mas ela se refere às características biológicas que definem os seres como mulheres 

e homens (VIEIRA et al., 2016). Em relação ao gênero, a criança se descobre num corpo de 

menino ou menina pela exploração do próprio corpo, observando o corpo de outros, e a 

partir das relações familiares. Assim, ela inicia um processo de pertencimento a um ou 

outro sexo, que se desenvolve pelo tratamento diferenciado para meninos e meninas e pelos 

padrões estabelecidos pela sociedade do que é feminino e do que é masculino. Esses 

padrões são construídos a partir das diferenças biológicas dos sexos, e são transmitidos 

através da educação (BRASIL, 1998). 

Pode-se dizer que mesmo não trabalhando especificamente a educação para a 

sexualidade e não abordando determinados assuntos, sempre estamos fazendo um tipo de 

educação sexual, pois realizamos uma aprendizagem informal (seja na família, na escola ou 

na sociedade). Isto acontece especialmente na família, pois as crianças aprendem com o 

comportamento dos pais, que lhes transmitem valores sobre sexualidade, mesmo que o 

tema não seja discutido explicitamente. Assim, abordando ou não as questões sexuais, a 

mensagem será transmitida (explícita ou implicitamente), de forma positiva ou negativa. 
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Quando a sexualidade é transformada num tabu, por exemplo, ainda é educação sexual, mas 

a mensagem é negativa. 

As participantes acreditam que é possível falar de sexualidade infantil, pois as 

crianças estão se descobrindo o tempo todo, mas que deve ser de forma não punitiva. Elas, 

em geral, citam que os alunos se expressam muito e que o professor deve estar atento, pois 

são momentos interessantes para observar suas manifestações e sentimentos. Conforme as 

falas das participantes: 

Anita: “Sim, porque a criança tem a maneira correta de falar e enfocar essas 
questões. Mas são crianças, e crianças não agem com maldade. Como elas estão 
se descobrindo, a gente não pode punir, mas tem que falar o que é certo e o que é 
errado, que não é hora e lugar para aquela manifestação e que tem que respeitar 
os colegas. E que se é uma coisa que dá prazer, tem a hora e o lugar certo. 
Inclusive, temos um autista na escola e ele descobriu a masturbação. Quando 
chamamos a equipe do CREA pra ajudar, eles falaram que não era errado, mas a 
criança deveria ser levada para o banheiro, pra ela entender que, quando quiser 
se masturbar, que ela não faça perto dos outros alunos. Ela pode ir pro 
banheiro, ir pra um lugar só dela, porque isso pode chocar alguns”. 
 
Leila: “Sim, porque eles estão se descobrindo e descobrindo o corpo o tempo 
todo. Estão descobrindo, por exemplo, que sentar num sofá macio é gostoso, que 
coçar o ‘bumbum’ é gostoso, que abraçar o outro é gostoso, que deitar no chão e 
rolar com o outro é gostoso. Que ir no banheiro fazer ‘xixi’ é gostoso... Então, eu 
acho que a sexualidade da criança é um sentimento muito infantil. O prazer está 
em conhecer o outro, conversar com o outro, trocar ideias, brigar. Porque eles 
brigam e depois abraçam e dão beijo”. 
 
Rosa: “Eu acho que, na educação infantil, a criança está se descobrindo e se 
expressando. Eu acho que é possível falar. E a gente pode trabalhar mais livre 
com eles. E esperar que eles se expressem com a gente. A gente observa que as 
crianças gostam muito de se expressar em forma de desenhos. O desenho na 
educação infantil é uma das melhoras formas pra entender o que a criança está 
sentindo. O que que ela quer expressar, a forma com que ela se expressa. Porque 
muitas vezes ela não vai te falar. E assim, naquele momento do desenho é que ela 
vai se manifestar”. 
 
Ana: “É difícil por causa das barreiras dos pais. Mas é preciso ser falado com 
delicadeza. Porque o menino não pode brincar de boneca, se ele sente bem? Mas 
o coleguinha que está vendo vai falar: isso não é coisa de menino é de menina. E 
a menina, não pode brincar de carrinho? Por que carrinho é de menino? E o 
dinossauro, que elas gostam? Na sala, outro dia, uma menina brincava de trator. 
E ela liderava aquilo ali tão bem.. Que me levou a pensar: por que não? ” 

 

Anita afirma que “a criança tem a maneira correta de falar e enfocar essas 

questões”. Segundo Rosa (2018), é preciso deixar as crianças falarem e não apenas o que 

os adultos querem ouvir, ou só quando os adultos desejam escutar. Deixar a criança falar 
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significa ouvir suas experiências e buscar compreender o que é dito por elas, mas também o 

que não é dito. Isso é complexo, pois demanda tempo e requer sensibilidade no ouvir, sentir 

e falar. Assim, cabe também à escola, especialmente a de Educação Infantil, inserir as 

crianças em processos de descoberta e interação, para que se compreendam como sujeitos e 

construam suas identidades. Portanto, concordo com a autora quando ela informa que é 

preciso considerar a criança como um sujeito social, que pensa sobre o mundo que a cerca, 

que busca respostas. E não como um sujeito imaturo e sem direito à voz. 

Anita e Leila dizem que as crianças infantilizam a sexualidade quando afirmam, 

respectivamente: “Mas são crianças, e crianças não agem com maldade” “Então, eu acho 

que a sexualidade da criança é um sentimento muito infantil”. 

Segundo Barbosa (2014), alguns teólogos, filósofos e pedagogos, sob uma 

perspectiva judaico-cristã, ao longo da história, auxiliaram a construção de um conceito de 

criança inocente e pura. Assim, as crianças passam ser consideradas como seres assexuais e 

deve-se evitar falar de sexo com elas. 

Apenas no início do século XX, Freud introduz a noção de inconsciente e 

“descobre” a sexualidade infantil, contestando essa ideia de que a criança é “inocente” 

(FREUD, 2006 [1908]). Além disso, na obra “Três Ensaios sobre a teoria da Sexualidade”, 

ele afirma que a sexualidade da criança está intimamente relacionada à sua busca pelo 

saber: 

Na mesma época em que a vida sexual da criança atinge seu primeiro 
florescimento, dos três aos cinco anos de idade, também começa a aparecer 
aquela atividade que se atribui ao instinto de saber ou de pesquisa. [...] Mas suas 
relações com a vida sexual são particularmente significativas, pois a psicanálise 
nos ensinou que o instinto de saber das crianças é atraído, inopinadamente cedo e 
com imprevista intensidade [...] (FREUD, (2016 [1905], p. 103). 

 
Desta forma, compreendemos a fala das professoras, pois esta é uma ideia 

comum na sociedade, mas é preciso entender que a sexualidade infantil se manifesta de 

forma diferente da sexualidade adulta e que infantilizá-la ou nega-la é um erro. 

Anita diz: “[...]a gente não pode punir, mas tem que falar o que é certo e o que 

é errado, que não é hora e lugar para aquela manifestação e que tem que respeitar os 

colegas. E que se é uma coisa que dá prazer, tem a hora e o lugar certo”. 

Segundo Silva (2015), uma sexualidade infantil prazerosa é importante para o 

desenvolvimento da criança e um ambiente educativo repressor é um grande obstáculo 
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neste processo. Além disso, o autor afirma que deve-se encontrar um meio termo entre o 

permitido e o privativo, pois a repressão é inútil. 

Desta forma, Anita foi assertiva ao orientar a criança quanto às noções sobre 

intimidade e privacidade pessoal, permitindo que ela entenda o momento e o local 

apropriado para manifestar sua sexualidade. 

Anita ainda relata o caso de outro aluno: “[...] temos um autista na escola e ele 

descobriu a masturbação[...]”. 

A sexualidade, independentemente se há ou não uma deficiência, existe e se 

manifesta em todo ser humano. O erotismo, o desejo, as relações afetivas e sexuais, são 

expressões que existem em toda pessoa, inclusive nas que têm deficiências (MAIA e 

RIBEIRO, 2010). 

Este é um tema com muitos tabus, pois era desconhecido, como se essas 

pessoas não tivessem necessidades sexuais e reprodutivas. Apenas recentemente o assunto 

passou a ficar mais evidente. 

Segundo De Tilio (2017), as pessoas com deficiência enfrentam muitas 

dificuldades, pois a discriminação, o preconceito, a desinformação e a falta de uma 

educação para a sexualidade adequada são comuns. A pessoa com Autismo tem 

necessidade de expressar seus sentimentos de modo próprio e único, como qualquer pessoa. 

Atualmente, a sexualidade dos indivíduos acometidos por TEA (Transtornos do Espectro 

Autista) é reconhecida, porém com limitações. Esse parece ser um padrão geral de 

significação da sexualidade de pessoas com deficiências. Este autor informa, ainda, que as 

crianças com TEA, por suas dificuldades nas interações sociais, têm a sexualidade negada 

ou infantilizada. De maneira geral, o que os familiares e a sociedade esperam da 

sexualidade de pessoas deficientes é que ela não se manifeste ou que ela seja inadequada e 

precise de controle. Desta forma, a sexualidade dos acometidos por TEA pode gerar 

conflitos, pois apesar deles considerarem suas vivências sexuais aceitáveis, as demais 

pessoas tendem a considerá-las inadequadas. 

Maia e Ribeiro (2010) complementam, dizendo que as expressões da 

sexualidade são variadas tanto para deficientes como para não deficientes. Assim, não é 

possível determinar se a vida sexual e afetiva será satisfatória ou não e que dificuldades e 

facilidades vão ocorrer para todos. O mesmo acontece entre as pessoas com deficiências e 
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seria injusto generalizar, rotular e estigmatizar, sem considerar seu contexto social, 

econômico, educacional e a diversidade entre as pessoas com deficiências. 

Acredito, portanto, que apesar do tema sexualidade e deficiência ser polêmico e 

cheio de tabus, os indivíduos com deficiências também sentem desejo e prazer como 

qualquer outra pessoa e, se orientados, podem exprimir e exercer a sua sexualidade de 

forma socialmente apropriada.  

No final de sua fala, Anita informa: “[...] Quando chamamos a equipe do 

CREAS pra ajudar, eles falaram que não era errado, mas a criança deveria ser levada 

para o banheiro, pra ela entender que, quando quiser se masturbar, que ela não faça perto 

dos outros alunos. Ela pode ir pro banheiro, ir pra um lugar só dela, porque isso pode 

chocar alguns”. 

Como muitos professores não se sentem preparados para assumir a educação 

para a sexualidade, principalmente para alunos com deficiências, isso pode justificar a 

escola ter chamado a equipe do CREAS. Maia e Vilaça (2018) afirmam que a falta de 

formação inicial e continuada em sexualidade para alunos com deficiência é uma 

dificuldade para o trabalho nesta área. 

Desta forma, a sexualidade para pessoas com deficiências é dever da família, 

que, junto com a escola, precisa prestar informações adequadas a elas. Assim, os 

professores precisam estar preparados para lidar com essas situações, pois a educação 

sexual da criança com deficiência deve acontecer em todos os momentos. 

Apesar do relato de Anita, De Tilio (2017), ao contrário, informa que o 

esperado é que a sexualidade dos acometidos por TEA se manifeste de maneira privativa, 

principalmente por meio da masturbação individual e não por meio de toque dos genitais 

em locais públicos e em situações inapropriadas e/ou utilização de palavras e gestos 

obscenos. 

Acreditamos que crianças que apresentem o mesmo diagnóstico podem agir de 

modos diferentes e se manifestar de forma própria. Assim, mesmo que as crianças com 

TEA tenham um comportamento mais privativo em relação à sexualidade, o professor deve 

procurar conhecer cada um, individualmente, e perceber como ele se comporta e quais são 

as estratégias pedagógicas mais adequadas em cada caso. 

Ottoni e Maia (2019) relatam que, como a pessoa com TEA tem dificuldades 

em interações sociais, a educação sexual informal (observando os pares, questionando e 
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buscando informações) não é eficaz para ela. Assim, os autores informam que os estudos 

propõem intervenções variadas para atuar sobre a sexualidade para estas pessoas e sugerem 

que o ensino sobre o tema é mais efetivo se for estruturado, pois as pessoas esperam que o 

indivíduo com TEA conheça regras e viva de acordo com elas, mas ninguém nunca falou 

sobre isso com ele. 

Além disso, Ottoni e Maia (2019) comentam que as características do TEA 

colocam estes indivíduos em situação de risco para abusos sexuais e que a educação sexual 

é a ferramenta necessária para sua proteção, ajudando-os em seu desenvolvimento e 

minimizando o risco de ser explorado. 

Essa é uma questão que envolve tanto os portadores de deficiência (quaisquer 

que sejam) como as crianças que não possuem nenhuma deficiência. Mais uma vez 

encontramos a importância da educação para a sexualidade para todos, sem exclusão. 

Leila diz que as crianças “[...] estão se descobrindo o tempo todo. Estão 

descobrindo, por exemplo, que sentar num sofá macio é gostoso, que coçar o ‘bumbum’ é 

gostoso, que abraçar o outro é gostoso.[...] O prazer está em conhecer o outro”. Indo no 

mesmo caminho, Rosa, diz “Eu acho que, na educação infantil, a criança está se 

descobrindo e se expressando. Eu acho que é possível falar. E a gente pode trabalhar mais 

livre com eles. E esperar que eles se expressem com a gente”. Segundo Nunes e Silva 

(2000), é muito comum a criança expressar sua sexualidade manipulando seus órgãos 

genitais, pois isso faz parte da exploração e descoberta do próprio corpo, já que este ato 

proporciona uma experiência de prazer a ela. Os autores dizem que este é um fenômeno 

universal, inconsciente e inofensivo. 

As crianças, principalmente na primeira infância, estão descobrindo seu corpo, 

suas formas de prazer e formando conceitos e opiniões sobre si mesmas e o mundo. Assim, 

quando interagem e fazem suas descobertas, dão um sentido de propriedade para as ações e 

pensamentos, o que vai potencializar novas interações. Isso é comprovado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que define sexualidade como “uma energia que nos 

motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade; ela integra-se no modo como 

sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. A sexualidade influencia pensamentos, 

sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e 

mental” (CAMARGO e NETO, 2017). 
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Rosa fala também sobre os desenhos: “[...] A gente observa que as crianças 

gostam muito de se expressar em forma de desenhos. O desenho na educação infantil é 

uma das melhoras formas pra entender o que a criança está sentindo. O que que ela quer 

expressar, a forma com que ela se expressa. Porque muitas vezes ela não vai te falar. E 

assim, naquele momento do desenho é que ela vai se manifestar”. Reforçando a fala de 

Rosa, Silva (2015) informa que os desenhos são muito citados nas pesquisas na área da 

educação sexual, pois eles são uma forma de captar o universo psíquico-sexual das 

crianças. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (BRASIL, 

2013) afirmam que a observação sistemática, crítica e criativa dos registros realizados 

(fotografias, desenhos, entre outros) são importantes para compreender como a criança age, 

sente e pensa. 

Assim, segundo Jorge-Ferreira (2019), a arte deve ser transversal em toda a 

ação educativa. Para a autora, muitos jogos e atividades pedagógicas se dinamizam de 

forma mais prática através de desenhos, pinturas, colagens ou outra qualquer forma que os 

conduza à consolidação do que é pretendido. 

Desenhar, além de distrair e divertir as crianças, é uma das primeiras formas 

delas se comunicarem e uma das melhores formas de entendê-las. Pelo desenho elas 

expressam o que estão sentindo, presenciaram ou desejam. Por isso, o desenho é um 

instrumento muito rico de avaliação. Entretanto, é importante ressaltar que nem sempre o 

que a criança desenha reflete o que está sentindo ou vivenciando. Se uma criança desenha 

alguém machucado, pode ser apenas algo que ela viu num noticiário. Desenhar a família 

unida quando os pais estão se separando pode representar um desejo que ela tem e não o 

que está acontecendo. Mas alguns detalhes nos desenhos podem ser importantes e merecem 

mais atenção. Desenhar a si mesmo com um “x” na boca, ou desenhar a família e se 

desenhar fora do padrão (pais e irmãos grandes e ele pequeno, por exemplo) são sinais que 

podem apontar problemas emocionais. Nestas situações, deve-se pedir que a criança 

explique seu desenho e diga o que estava sentindo quando desenhou aquilo. 

Ana, mais uma vez, fala da família, onde percebemos que existe uma 

preocupação e um certo cuidado de abordar o assunto por causa dos pais: “É difícil por 

causa das barreiras dos pais”. Staub e Graupmann (2015) e Oliveira (2011) afirmam que, 

visando a boa formação da criança, para que futuramente possa se tornar um adulto seguro 

e bem decidido, é preciso que a família entenda e participe de uma educação para a 

sexualidade. Desta forma, contribui-se para a construção de uma sociedade sadia, na qual as 
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relações sociais aconteçam de forma livre, autônoma e responsável, permitindo que os 

indivíduos vivam plenamente sua sexualidade. Reafirmamos, portanto, que a educação para 

a sexualidade deve acontecer na escola, mas com o auxílio da família e da comunidade. 

E Ana continua: “[...] Porque o menino não pode brincar de boneca, se ele 

sente bem? Mas o coleguinha que está vendo vai falar: isso não é coisa de menino, é de 

menina. E a menina, não pode brincar de carrinho? Porque carrinho é de menino? E o 

dinossauro, que elas gostam? Na sala, outro dia, uma menina estava brincando de trator. 

E ela liderava aquilo ali tão bem... Que me levou a pensar: porque não”? O 

compartilhamento de experiências é um modo de meninos e meninas superarem as 

desigualdades de gênero e respeitarem-se mutuamente. Assim, meninos e meninas 

devem/podem ter os mesmos brinquedos (brincar de carrinho ou de casinha, por exemplo), 

pois isso não será determinante para sua orientação sexual. Os brinquedos permitem a 

socialização e a imitação de atividades adultas. Quando as crianças interagem com os mais 

variados brinquedos, elas adquirem aptidões específicas (coordenação motora, reflexos e 

visão lateral), que podem favorecer atitudes futuras (desenvoltura no trânsito, controle das 

emoções, iniciativa, segurança, assertividade, responsabilidade e confiança). E também 

experimentam papéis adultos: de pai, de mãe, de professora, de professor, de irmão mais 

velho ou de irmã mais velha (SILVA, 2014). 

Santos (2016) afirma que, mesmo que os brinquedos pré-determinem o que 

meninos e meninas devam fazer, no momento em que as crianças brincam, têm a 

possibilidade de construir outros sentidos para eles, experimentando outras formas de ser 

menino e menina, resinificando ativamente o processo de produção das identidades de 

gênero. Ele, em sua tese de doutorado, afirma: 

Enquanto sujeitos produtores de suas próprias identidades de gênero, as crianças, 
afirmam estarem cercadas por brinquedos que circunscrevem suas experiências 
sociais por meio de representações ligadas à masculinidade e à feminilidade tidas 
em nossa sociedade como hegemônicas. Nesse processo, meninos e meninas 
encontram-se divididos em mundos ontologicamente opostos: um mundo 
edificado a partir de brinquedos e brincadeiras indicadas para eles e outro mundo 
constituído por brinquedos e brincadeiras associadas à elas. Contudo, ao 
vivenciar ativamente as relações de gênero na infância; ao experimentar outras 
possibilidades de produção de sentidos para o ser menino e o ser menina, as 
crianças trabalham dinamicamente na construção de suas identidades de gênero 
(SANTOS, 2016, p. 276). 
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Desta forma, quando consideramos que certos assuntos, informações ou 

brincadeiras são típicas de meninos ou meninas, contribuímos para um modelo de educação 

que tende a legitimar as desigualdades nas relações de gênero. 

As crianças sentem prazer quando exploram o próprio corpo, quando são 

tocadas ou acariciadas. Elas, assim, experimentam a si mesmas e o seu entorno, 

vivenciando seus limites e suas possibilidades. Desta forma, podemos dizer que desde o 

nascimento a criança explora o prazer e os contatos afetivos.  As respostas das participantes 

são semelhantes (exceto a participante 4), afirmando que a criança começa a se desenvolver 

sexualmente ainda na primeira infância. Conforme as falas das participantes: 

Anita: “Desde cedo. Por exemplo: eu tenho uma neta, que às vezes se esfregava 
por cima da roupa. A gente não entendia o porquê daquilo. E ficava: ‘Oh! Meu 
Deus! O que será que estão fazendo com ela? Será que ela viu isso em algum 
lugar?’ Mas a gente buscou saber com o pediatra e ele falou que isso é normal 
em crianças pequenas. E tem crianças que descobrem o prazer mais cedo mesmo. 
Então, a gente procurou encarar aquilo com normalidade. Mas falava: ‘não é 
perto das pessoas que você tem que fazer isso, tem o lugar certo pra tudo, não 
precisa ninguém ficar olhando’”. 
 
Leila: “Eu acho que desde quando ela nasce, porque dentro da barriga, ela já 
sente. A mãe conversa, passa a mão na barriga e ela sente prazer. Ela escuta 
música e sente prazer. E quando nasce, vai descobrindo: descobre a mãozinha, o 
pezinho, dedinho na boca, o choro. Ela vê que, quando chora alguém vai lá 
olhar. Então tudo é prazer”. 
 
Rosa: “Essas manifestações iniciam desde o berçário, quando a criança 
consegue se perceber, perceber o seu corpinho, se tocar. Nas escolhas que faz 
naturalmente de brinquedos e brincadeiras”. 
 
Ana: “Eu acho que é entre os 4 e 5 anos, porque ela está se descobrindo e 
começa a ver as diferenças”. 
 
 

Anita diz que as manifestações da sexualidade infantil começam “desde cedo”. 

Essa fala é interessante, pois nem sempre se acreditou nisso. Freud (2016 [1905]) chocou a 

sociedade no início do século XX ao propor a ideia de uma infância que se afastava da 

tradicional noção de pureza, trazendo à tona uma criança dotada de afetos, desejo e 

conflitos. Passados mais de 100 anos, ainda temos dificuldade em aceitar a sexualidade 

infantil. Os trabalhos de Freud são um ponto de partida para o estudo científico da 

sexualidade humana, sendo o começo de um caminho teórico e científico na busca de sua 

compreensão. 
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Segundo Retondar (2015), em Os Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, 

escrito em 1905, Freud afirma que a criança, a partir da sua primeira mamada, inaugura 

uma relação erógena com o mundo e com o seu corpo. Ou seja, a criança sexualiza sua vida 

e a relação que estabelece com o mundo desde o nascimento.  

Entretanto, para a população, em geral, o instinto sexual está ausente na 

infância e desperta apenas na puberdade. Hoje sabe-se que a vida sexual da criança está 

ligada aos sentimentos de prazer e desprazer, desde quando ainda é um bebê. Há um ganho 

prazeroso com a alimentação e os sentimentos estão relacionados com o ato de sugar na 

amamentação e são dirigidas à pessoa que cuida e amamenta (ODESSA, 2016). 

Complementando, Farias, Nantes e Aguiar (2015) relembram que, como as 

primeiras manifestações podem aparecer na infância, os professores da Educação infantil 

devem estar preparados e dispostos a trabalhar com a sexualidade. Assim, o educador deve 

respeitar o momento em que a criança se encontra, para trabalhar de acordo com a fase do 

desenvolvimento em que ela está. 

Anita ainda nos dá exemplos da sua vida pessoal, quando cita as manifestações 

de sua neta que, quando criança, ficava se esfregando por cima da roupa. Ela disse que, à 

época, se perguntava: “[...] O que será que estão fazendo com ela? Será que ela viu isso em 

algum lugar[...]”? E como não entendia bem o que estava acontecendo procurou um 

pediatra, que a orientou dizendo que “[...] isso é normal em crianças pequenas[...]”. Já foi 

visto anteriormente que a manifestação da sexualidade na infância, mesmo nos primeiros 

anos de vida é natural. Mas é importante comentar o receio da criança ser molestada. 

Segundo Nicoletti, Giacomozzi e Cabral (2017), dentre os indicadores mais 

significativos de abuso sexual, o comportamento sexualizado é considerado um dos mais 

importantes. As autoras citam que este tipo de comportamento é um indicador de abuso e 

pode se apresentar de várias formas: brincadeiras sexualizadas com bonecos, introdução de 

objetos no ânus ou vagina, masturbação excessiva em público, comportamento sedutor e 

solicitação de estimulação sexual. Entretanto, elas ressaltam que o comportamento 

sexualizado, apesar de ser um sinal de alerta, não é exclusivo de crianças vítimas de abuso, 

e ele, por si só, não evidencia a ocorrência do abuso. 

A princípio, Freud também imaginou que a sexualidade era despertada na 

criança por meio de um adulto abusador. E foi a partir disso que ele formulou a teoria da 

sedução, em que o adulto investe na criança. Nesta época (1895) ele ainda não considerava 
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a sexualidade como um processo interno e até afirmava que a sexualidade poderia "sair 

antes do tempo”. Com o desenvolvimento de suas observações, no entanto, Freud supera 

essa visão e percebe que o abuso não tinha acontecido e que se tratava de uma fantasia. É aí 

que ele inicia a tratar da fantasia, abrindo espaço para suas grandes descobertas 

relacionadas à sexualidade infantil (BOROTO, 2016). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) reforça 

que este tipo de situação é normal quando informa que não é necessário que a criança tenha 

presenciado ou veja cenas de sexo nos meios de comunicação para que se envolva em 

explorações ou jogos sexuais. A motivação para essas brincadeiras pode vir exclusivamente 

de curiosidades e desejos, integrantes de um processo normal de desenvolvimento 

(BRASIL, 1998). 

Portanto, as manifestações sexuais na infância são naturais, movidas 

principalmente pelo processo de conhecimento de seu corpo e desejos, mas deve-se ficar 

atento em relação a indícios de suspeita de abuso. 

Anita, no final de sua fala, diz como foi resolvida a situação: “[...] a gente 

procurou encarar aquilo com normalidade. Mas falava: ‘não é perto das pessoas que você 

tem que fazer isso, tem o lugar certo pra tudo, não precisa ninguém ficar olhando’”. 

Como já foi citado anteriormente (análise da questão 3), a postura adotada foi a 

mais adequada, pois a família e a escola não devem tolher as manifestações sexuais das 

crianças, mas sim ensinar noções de privacidade a elas (LEITE, 2015). 

Além disso, encarar tudo com tranquilidade como foi feito no caso citado, ainda 

é um desafio que poucos conseguem vencer, pois nossas dificuldades são, em grande parte, 

graças à nossa cultura, que não nos educa para viver a sexualidade e o prazer. 

Leila já cita a relação de prazer que a criança sente ainda em sua vida 

intrauterina. Ela diz: “[...] dentro da barriga, ela já sente. A mãe conversa, passa a mão na 

barriga e ela sente prazer. Ela escuta música e sente prazer[...]”. 

A literatura vem confirmar esta fala. Todos os sentimentos e sensações que a 

mãe sente são passadas para o bebê. Assim, se a mãe é tranquila, o futuro bebê sentirá paz, 

pois é bem possível que ele conheça melhor a mãe do que ela a ele e muita troca de 

experiências ocorre entre a dupla (SILVA, 2016). Além disso, de acordo com Azevedo e 

Moreira (2012), o feto não é um ser passivo; ele interage com o meio intra e extrauterino, 

reagindo a sons provindos do corpo da mãe e do meio externo. Assim, o ambiente no útero 
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muda constantemente durante a gestação e cada feto habita um ambiente único, recebendo e 

reagindo a estímulos diferentes. 

Por tudo isso, hoje em dia entende-se que o feto tem sensações, sensibilidade e 

traços iniciais de personalidade, que farão com que fatos que acontecem antes do parto 

influenciem diretamente no desenvolvimento psicoafetivo de cada um. 

Leila, então, fala sobre a fase logo após o nascimento: “[...] E quando nasce, 

vai descobrindo: descobre a mãozinha, o pezinho, dedinho na boca, o choro. Ela vê que, 

quando chora alguém vai lá olhar. Então tudo é prazer [...]”. E a participante 3, no mesmo 

sentido, diz: “Essas manifestações iniciam desde o berçário, quando a criança consegue se 

perceber, perceber o seu corpinho, se tocar”. 

Estas falas vão de encontro aos estudos de Freud (2016 [1905]), que divide o 

desenvolvimento sexual infantil em fases. No primeiro estágio, o desejo e o prazer 

localizam-se principalmente na boca e na ingestão de alimentos (o seio materno, a 

mamadeira, a chupeta e os dedos das mãos e dos pés são os objetos do prazer). Segundo 

este autor, o ato de sugar é uma das manifestações sexuais infantis, que pode, inclusive, não 

ter uma finalidade nutricional. Aí a criança suga os próprios lábios, a língua, o dedão do pé 

e as mãos, o seio materno ou qualquer outro substituto, pois ela conhece este prazer e quer 

sempre relembrá-lo. 

Rosa fala, ainda, que as manifestações da sexualidade da criança podem ser 

observadas também: “[...] Nas escolhas que as crianças fazem naturalmente de brinquedos 

e brincadeiras”. 

Pelos brinquedos e brincadeiras é possível ver as crianças enquanto sujeitos 

construtores de suas identidades de gênero, pois estas são situações sociais importantes para 

a construção, desconstrução, legitimação e negociação das representações de gênero. E é 

assim que as crianças vão se constituindo como homens e mulheres. Esse processo fica 

evidente nos tipos de brinquedos que são oferecidos às crianças: as possibilidades de 

brincadeiras são uma maneira sútil de definir como devem comportar-se meninos e meninas 

(SANTOS, 2016). 

Desta forma, o processo de construção de um menino ou de uma menina está 

relacionado com as brincadeiras e com as expectativas da sociedade em relação às suas 

emoções, reações e sentimentos no brincar. E assim vão se criando os estereótipos 

clássicos: brinquedo de menina e brinquedo de menino. Mas, na verdade, o brincar não 
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influencia a sexualidade da criança e é importante que ela experimente emoções, 

movimente seu corpo e brinque com a diversidade de brinquedos, sem caracterizá-los por 

sexo. 

Ana, por sua vez, comete um engano quando diz que: “Eu acho que é entre os 

4 e 5 anos, porque ela está se descobrindo e começa a ver as diferenças”. Como acabamos 

de citar, os estudos de Freud mostram que estas manifestações ocorrem muito antes dessa 

idade. 

Percebe-se, através das respostas das participantes, que é, sim, possível abordar 

o tema sexualidade desde a primeira infância. Entretanto, ainda existem dúvidas do 

professor sobre como trabalhar de forma efetiva sobre o assunto e sobre quando a criança 

começa a se desenvolver sexualmente.  
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5- CAPÍTULO 4 – OPINIÃO DAS DOCENTES EM RELAÇÃO ÀS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA O TRABALHO COM SEXUALIDADE E GÊNERO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Neste capítulo, foram analisadas as perguntas 10 (dez) e 11 (onze) do 

questionário, buscando a opinião das docentes em relação às políticas públicas e ações 

governamentais para o trabalho com sexualidade e gênero na Educação Infantil. 

Desta forma, serão apresentados os questionamentos feitos às professoras, 

seguidas das respostas das 4 participantes. Depois, serão analisados trechos das respostas de 

cada participante ou respostas em conjunto, seguidas da discussão com a literatura 

pertinente a cada caso. 

Quando perguntadas sobre como percebiam as políticas públicas e as ações 

governamentais destinadas à formação de professores sobre educação sexual na educação 

infantil, as participantes foram praticamente unânimes em suas respostas. Todas concordam 

que não existem políticas públicas, como, por exemplo, formação continuada. E que é 

necessário que elas busquem as informações sobre o tema. Conforme as falas das 

participantes: 

Anita: “O que a gente percebe é que não existem políticas públicas para a 
formação de professores para lidar com essa questão”. 
 
Leila:“A gente não tem políticas públicas voltadas pra esses assuntos. A gente é 
que tem que procurar ler e se informar”. 
 
Rosa: “Na verdade, não tem um curso para as professoras da Rede Municipal ou 
Estadual voltado para a sexualidade infantil. Nos cursos que a secretaria 
oferece, o assunto não é abordado de forma clara. A gente costuma procurar por 
si só e também compartilhar experiências durantes encontros com outras 
professoras, com outras escolas e especialistas. Então, a gente vai trocando 
nossa experiência com a delas... Vai juntando tudo e compartilhando, pra gente 
poder lidar com diversas situações que ocorrem no nosso dia-a-dia em sala de 
aula. E agora nós estamos vendo a nova BNCC, que entra em vigor em 2020. 
Estamos estudando e fazendo os planos de aula a partir dela. Com esses eixos 
nos campos de experiência, como o‘Eu, O Outro E Nós’, ela coloca muito bem 
essa questão da sexualidade”. 

Ana: “Nós não temos incentivos, nenhuma preparação para isso. A gente 
precisava de uma preparação, uma formação continuada e não temos”. 

  

Todas as participantes relatam que não existem políticas públicas ou qualquer 

tipo de ação governamental na preparação do professor para as relações entre educação e 
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sexualidade na Educação Infantil.  As falas são muito semelhantes neste sentido: “o que a 

gente percebe é que não existem políticas públicas para a formação de professores para 

lidar com essa questão”. “A gente não tem políticas públicas voltadas pra esses assuntos. 

A gente é que tem que procurar ler e se informar”. “Nos cursos que a secretaria oferece, 

não tem esse assunto abordado de forma clara”. “Nós não temos incentivos, nenhuma 

preparação para isso. A gente precisava de uma preparação, uma formação continuada e 

não temos”. 

Apesar das falas apresentadas acima, pode-se observar que importantes 

políticas governamentais relacionadas à sexualidade e gênero na escola foram 

implementadas, desde os anos 90. Podemos destacar, por exemplo: os Parâmetros 

Curriculares Nacionais; o Estatuto da Criança e do Adolescente; o Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres; o Programa Brasil Sem Homofobia; o Programa Gênero e 

Diversidade na Escola; e o Programa de Saúde na Escola – PSE. Importante destacar que 

todos estes programas e ações foram desenvolvidos e executados no período em que o 

partido dos trabalhadores esteve à frente do executivo nacional. Entretanto, de lá pra cá, 

vemos um esvaziamento das ações de formação docente em gênero e diversidade da escola. 

Associa-se a isso o avanço de uma pauta conservadora que, no âmbito educacional, não 

cessa de retirar direitos legalmente reconhecidos pela nação brasileira, relativo às mulheres 

e grupos homossexuais, fator que esvazia ainda mais as discussões sobre gênero e 

sexualidade em educação. 

Marcon, Prudêncio e Gesser (2016) analisaram a implementação de políticas 

públicas e investigaram: o Programa de Formação de Professoras/es em Gênero e 

Diversidade nas Escolas (GDE); o Programa Nacional dos Livros Didáticos (PNLD); o 

Projeto de Formação Educando para a Diversidade; e o Programa Brasil Sem Homofobia. 

A conclusão destes autores foi que a implementação desses programas foi fundamental, 

pois foram práticas educativas que visaram romper com os discursos sexistas e 

heteronormativos. Estes autores informam, entretanto, que, no ano de 2015, as questões de 

gênero foram retiradas do Plano Nacional de Educação. 

Destas políticas, o Projeto Gênero e Diversidade na Escola (BRASIL, 2009) 

aparece como importante ação de formação de professores da educação básica, baseada na 

educação para a diversidade. O GDE foi uma política de governo com o objetivo de 

fortalecer uma educação que trabalhe as questões de gênero, sexualidade e raça-etnia. Sua 

primeira oferta foi através de um curso de extensão entre 2006 e 2007, numa parceria entre 
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diferentes instituições brasileiras e estrangeiras, no mandato do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (DORNELLES e WENETZ, 2019). 

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 

do Ministério da Educação, foi responsável pela promoção do GDE como política 

governamental. Esta, em 2011, foi renomeada, passando a chamar-se Secadi, pois foi 

incorporada a Secretaria de Educação Especial. Em 2016, no governo do presidente Michel 

Temer, a Secadi foi extinta. O governo do presidente Jair Bolsonaro, em 2019, manteve a 

extinção desta, o que evidencia a ausência de prioridade, nas políticas educacionais 

brasileiras atuais, para as relações de gênero e sexualidade (DORNELLES e WENETZ, 

2019). 

Apesar do GDE estar extinto, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

permite ainda o acesso às vídeo-aulas do mesmo em sua página 

(https://grupos.moodle.ufsc.br/course/view.php?id=34). Ademais, o CNPQ (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, órgão ligado ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) disponibilizou a opção da edição 

impressa do curso em uma de suas páginas eletrônicas1, permitindo que o conteúdo possa 

ser amplamente utilizado para a instrução de profissionais da educação e também para 

qualquer interessado na temática. 

Dessa forma, observamos que há material disponível para que os professores 

busquem informações que os auxiliem na difícil arte de lidar com a sexualidade na escola. 

É importante salientar também que a retirada dos temas gênero e orientação 

sexual do PNE e da BNCC, não significa que professores não possam abordá-los. Além 

disso, eles ainda constam nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), que ainda continuam em vigor. Isso, portanto, não exime as 

escolas de seguirem as DCN, e que qualquer restrição a essa abordagem estará em 

contradição com as diretrizes (SOARES e MONTEIRO, 2019). 

Por tudo isso, percebemos, atualmente, que vivemos uma dicotomia: de um 

lado, temos uma ala de educadores e os movimentos sociais, preocupados com a igualdade 

de direitos e a questão da sexualidade e gênero; e, de outro, a sociedade conservadora e 

uma parte expressiva do governo, com convicções morais e religiosas que defendem a 

retirada da discussão sobre gênero das escolas e a patologização da sexualidade. Como 

                                                           
1
 Disponível em: http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/ig/pdf/genero_diversidade_escola_2009.pdf  

http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/ig/pdf/genero_diversidade_escola_2009.pdf
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Pedagoga e, também, especialista em Educação Sexual, evidentemente me posiciono 

favoravelmente à discussão aberta e à possibilidade de se trabalhar temas fundamentais 

como gênero e sexualidade, desde os anos iniciais da Educação Infantil. Só assim 

poderemos proporcionar autoconhecimento e autoproteção às crianças, além de 

possibilitarmos a construção de indivíduos menos preconceituosos e com mais autonomia.    

Assim, Marcon, Prudêncio e Gesser (2016) observaram que há um abismo entre 

o que propõe a política e a sua implementação, pois os estudos analisados por eles 

apontaram que as desigualdades de gênero continuam muito presentes na escola. 

Outra importante vertente deste tema é a discussão sobre a formação docente. 

Gesser, Oltramari e Cord (2012), Tomazelli (2013), Figueiró (2014) e Brol e Martelli 

(2018), afirmam que esta é fundamental, uma vez que influencia a formação que de outros 

professores, além de auxiliar a superar paradigmas e preconceitos e de desmistificar crenças 

e mitos. Só assim pode se construir uma escola mais justa e menos desigual, reconhecendo 

que as diferenças de gênero existem e precisam ser trabalhadas continuamente. 

Para que isso aconteça, entretanto, é necessário que os profissionais estejam 

preparados e seguros para lidar com as manifestações da sexualidade, com as curiosidades 

das crianças e com as sensações em relação ao seu próprio corpo e ao corpo do colega. E as 

pesquisas apontam para o fato destes profissionais carecerem de formação inicial e/ou 

continuadas que os permitam abordar, com conhecimento científico, todos estes fatores. 

Assim, a formação continuada, em formato de oficinas, palestras, cursos, 

grupos de estudos, entre outros, é um caminho para diminuir a falta de informação de 

professores, ampliando seus conhecimentos sobre sexualidade e oportunizando a sua 

capacitação. Essa formação deve melhorar, ampliar e incentivar o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos docentes, tornando-os profissionais reflexivos e motivando-os a revisar 

suas práticas pedagógicas (BROL e MARTELLI, 2018). 

Na continuação da fala de Rosa, ela informa que aproveita o momento dos 

encontros do módulo extraclasse para compartilhar algumas dúvidas e trocar experiências 

dos acontecimentos do dia-a-dia: “A gente costuma procurar por si só e também 

compartilhar experiências durantes encontros com outras professoras, com outras escolas 

e especialistas. Então, a gente vai trocando nossa experiência com a delas... Vai juntando 

tudo e compartilhando, pra gente poder lidar com diversas situações que ocorrem no nosso 

dia-a-dia em sala de aula”. 
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Segundo Gatti (2003), as experiências individuais são formadas pela cultura, 

pelos significados partilhados e pelo meio social, sendo uma importante forma de construir 

as referências com as quais as pessoas agem. Assim, as ações educacionais precisam estar 

engrenadas com o meio sociocultural no qual os profissionais vivem. Finalmente, a autora 

afirma que formas interativas, que permitem convivência e interação com pessoas de outros 

ambientes e com ideias diversas podem levar a um bom entrosamento, sendo um caminho 

propício à integração de novos conhecimentos e de criação de novas práticas. 

Concordo com Tardif (2014) quando este afirma que o saber dos professores 

está relacionado com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, com sua 

relação com alunos e com os demais atores escolares, pois este é um saber plural, formado 

pelos saberes que vem da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais. 

Assim, acredito que a troca de experiências pode influenciar as práticas 

pedagógicas, tanto de forma positiva, quanto de forma negativa, a depender da formação 

dos profissionais e suas experiências. 

No final de sua fala, Rosa cita a implementação da nova BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular): “[...] E agora nós estamos vendo a nova BNCC, que entra em vigor 

em 2020. Estamos estudando e fazendo os planos de aula a partir dela. Com esses eixos 

nos campos de experiência, como o ‘Eu, O Outro E Nós’, ela coloca muito bem essa 

questão da sexualidade”. 

A BNCC define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver na Educação Básica, para que tenham assegurados seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento integral, de acordo com o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2017). 

Rosa citou “O Eu, o Outro e o Nós”, um dos cinco campos de experiências que 

a BNCC estabelece. Este campo de experiências refere-se à interação da criança com as 

outras crianças e com os adultos. É na vivência social que as crianças vão constituindo um 

modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem pessoas diferentes, 

com outros pontos de vista. E, assim, iniciam a realizar questionamentos sobre si mesmas e 

sobre os outros, o que permite que ela se identifique como um ser individual e social 

(BRASIL, 2017). 
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Portanto, acredito que, estes momentos de interação entre as crianças, nos quais 

elas vivem a diversidade, são fundamentais para se trabalhar gênero e sexualidade. Por isso, 

na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato 

com outros grupos sociais e culturais, diferentes atitudes, técnicas de cuidados pessoais e 

costumes. Nessas experiências, elas desenvolvem percepção de si e valorizam sua 

identidade, respeitando o outro e reconhecendo as diferenças. 

Percebe-se, por estas falas, que a formação continuada no espaço escolar é 

muito importante, uma vez que leva a questionamentos que podem ir das dúvidas 

individuais às dificuldades de todos. A atualização e a troca de experiências merecem, 

portanto, atenção especial no âmbito educacional.  

O trabalho com a sexualidade infantil ainda é um grande desafio para pais e 

educadores, pois ajudar a criança no seu desenvolvimento sexual, sem cometer enganos, é 

uma missão que poucos conseguem enfrentar. Isso acontece, principalmente, pela forma em 

que se desenvolve a nossa educação, pois não somos educados para lidar adequadamente 

com a sexualidade e ter prazer. 

As participantes responderam de forma bem diferente à esta questão, mas 

percebe-se uma certa similaridade em relação a responder de forma adequada e natural, 

quando as dúvidas aparecem. Conforme as falas das participantes: 

Anita: “Eu acho que tem que ser na hora que aparece. Eu acho tem a idade pra 
tudo. Então, quando a criança tem a capacidade pra entender, a gente mostra 
pra ela. E a gente ensina o respeito. Muitos tem a curiosidade: como é que eu 
nasci? Da onde a gente veio? Então, a gente não pode mentir, mas a gente 
procura responder de uma maneira que ela se sinta satisfeita com aquilo que ela 
quer saber. A gente não tem que ficar aguçando, mas a gente tem que dar a 
resposta correta na hora certa”. 
 
Leila: “Da maneira mais natural possível. E falar o básico, usando uma 
linguagem dentro do necessário, e ir respondendo da melhor maneira possível, 
quando forem surgindo as perguntas”. 
 
Rosa: “Eu acho que o trabalho com a sexualidade na educação infantil deve 
ocorrer em todos os momentos da aula, desde a preparação até a execução do 
plano. Por exemplo: dentro desses campos de experiências, você pode imaginar 
algumas situações nas quais as crianças vão se expressar. E a gente tem que 
estar preparado para essas situações”. 
 
Ana: “Tem que ser um trabalho cauteloso, pois o pai pode interpretar de uma 
forma ruim. O pai pode não gostar, por exemplo, se você coloca, no teatro, um 
menino de flor...” 
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Anita inicia sua fala dizendo: “Eu acho que tem que ser na hora que aparece. 

Eu acho tem a idade pra tudo. Então, quando a criança tem a capacidade pra entender, a 

gente mostra pra ela”. 

Assim, esperar para abordar a sexualidade apenas na adolescência é, para 

Furlani (2009), o reflexo de uma visão pedagógica limitada, baseada na crença de que a 

iniciação sexual só é possível na puberdade. Isso faz com que a escola esteja sempre 

atrasada em relação às expectativas e as vivências das crianças e em relação à sua 

capacidade de mudar comportamentos com a informação que oferece. 

Portanto, a curiosidade de cada criança deve ser o guia de pais e professores 

para saber sobre o que e quando falar. O “momento certo” não é fácil, pois é quando eles se 

sentirem preparados e seguros para satisfazer as curiosidades. E o fundamental é não ter 

medo de lidar com o tema. Como nós, adultos, não tivemos uma educação para a 

sexualidade na adolescência, precisamos buscar informações de qualidade, nos 

atualizarmos e não ter vergonha. Anita faz, ainda uma fala importante: “[...] E a gente 

ensina o respeito”. 

Rodrigues e Wechsler (2014) citam a relação de respeito que deve existir 

quando se trabalha a educação sexual na escola, pois seu objetivo é passar informações 

concretas sobre a sexualidade a partir de um enfoque sociocultural, ampliando a percepção 

do mundo do aluno. Mas os autores ressaltam que só informar não basta, é preciso que as 

crianças percebam a sexualidade como algo positivo. Desta forma, o professor deve 

organizar e garantir os espaços de participação de seus alunos, nos quais ocorra um 

exercício efetivo do diálogo, do respeito e da escuta. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais dizem que cabe à escola trabalhar o 

respeito às diferenças, a partir da sua própria atitude de respeitar as diferenças expressas 

pelas famílias (BRASIL, 1997). 

Assim, verificamos que, na educação para a sexualidade, deve-se trabalhar o 

entendimento e o respeito, reconhecendo que a compreensão da diversidade é algo positivo. 

Anita completa: “[...] muitos têm a curiosidade. Como é que eu nasci? Da onde 

a gente veio? [...]” 

Segundo Rodrigues e Wechsler (2014), as curiosidades das crianças sobre as 

origens de cada um, criam um desejo de saber mais e, destas, aparecem mais dúvidas. 

Responder a essas curiosidades incentivam de forma positiva o desenvolvimento da criança 
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ao longo da vida. Os autores afirmam, ainda, que, quando ela não obtém respostas 

apropriadas, ela pode sentir ansiedade e tensão. Dessa forma, a Instituição deve oferecer um 

espaço que esclareça dúvidas, contribuindo para aliviar as ansiedades, que podem interferir 

na aprendizagem dos conteúdos escolares.  

Assim, pais e professores devem entender que cada criança tem uma 

personalidade e seu tempo de descobrir o mundo a sua volta. Existem crianças que são mais 

curiosas e perguntam sobretudo; há também aquelas que são mais tímidas e que, muito 

provavelmente, têm medo de tocar no assunto. Mas o mais importante na educação infantil 

para a sexualidade é ensinar o que é amar, o que é se relacionar, o que é afeto, o que é 

privacidade e, fundamentalmente, fazer com que ela identifique o que é abuso. Ou seja: ela 

deve reconhecer, respeitar e defender o próprio corpo e o corpo do outro. 

No final de sua fala, Anita diz: “Então, a gente não pode mentir, mas a gente 

procura responder de uma maneira que ela se sinta satisfeita com aquilo que ela quer 

saber. A gente não tem que ficar aguçando, mas a gente tem que dar a resposta correta na 

hora certa”. Na mesma linha de raciocínio, Leila responde: “[...] E falar o básico, usando 

uma linguagem dentro do necessário, e ir respondendo da melhor maneira possível, 

quando forem surgindo as perguntas”. 

Estas falas de Anita e Leila são corroboradas por Nunes e Silva (2000), quando 

afirmam que o adequado é satisfazer suas curiosidades com franqueza, à medida que elas 

forem surgindo, numa linguagem que as crianças compreendam. Deve-se responder com 

simplicidade, sem mistério e sem embaraços. E nunca mentir, pois é melhor se calar que 

responder mentindo. 

Freud (2006 [1906-1908]) fala de maneira clara como devemos nos comportar 

em relação ao tema: 

O que realmente importa é que as crianças nunca sejam levadas a pensar que 
desejamos fazer mais mistério dos fatos da vida sexual do que de qualquer outro 
assunto ainda não acessível à sua compreensão; para nos assegurarmos disso, é 
necessário que, de início, tudo que se referir à sexualidade seja tratado como os 
demais fatos dignos de conhecimento. Acima de tudo, é dever das escolas não 
evitar a menção dos assuntos sexuais (FREUD, 2006 [1906-1908], p. 77). 

 
Desta forma, diante das curiosidades das crianças sobre a temática, os adultos 

não devem se omitir ou responder com informações inadequadas e fantasiosas, pois isto, 

além de privar a criança do reconhecimento de sua sexualidade, pode fazer com que ela 

compreenda que o assunto é algo errado ou sujo. Mais uma vez, afirmamos que os pais e os 
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professores devem estar preparados para responder de modo claro, simples e objetivo às 

questões relacionadas ao corpo e à sexualidade. Além disso, é fundamental transmitir 

informações isenta de valores pessoais do adulto, pois isso permite que a criança 

desenvolva sua autonomia. Nesse sentido, deve-se promover discussões abertas, tratando 

do tema sem punições. 

Rosa cita, mais uma vez, a importância do professor estar preparado: “Eu acho 

que o trabalho com a sexualidade na educação infantil deve ocorrer em todos os momentos 

da aula, desde a preparação até a execução do plano. Por exemplo: dentro desses campos 

de experiências, você pode imaginar algumas situações nas quais as crianças vão se 

expressar. E a gente tem que estar preparado para essas situações”. 

Para Rodrigues e Wechsler (2014) e para Maia e Spaziani (2010), os 

educadores devem ampliar seus conhecimentos sobre o assunto, para poderem auxiliar os 

alunos que não possuem informações adequadas, respondendo às dúvidas de forma 

esclarecedora, respeitando a opinião de cada educando. Se o educador não possuir as 

informações adequadas, poderá transpor seus valores, crenças e opiniões como verdades e 

não permitirá aos alunos a autonomia necessária para que desenvolvam o seu 

conhecimento. 

É preciso, assim, que o professor entenda a importância de estar informado e de 

respeitar as vivências das crianças, para que este possa esclarecer de forma adequada às 

questões que surjam e que permita que a própria criança construa seu conhecimento e seus 

valores, de forma autônoma.   

Ana, mais uma vez, cita a família em sua resposta: “Tem que ser um trabalho 

cauteloso, pois o pai pode interpretar de uma forma ruim. O pai pode não gostar, por 

exemplo, se você coloca, no teatro, um menino de flor...” 

Percebe-se que a família frequentemente mostra certa incompreensão a respeito 

da sexualidade infantil, pela falta de conhecimento e pela dificuldade de ter um diálogo 

aberto sobre o tema. Assim, é necessário que os professores estejam preparados para 

orientar os alunos e familiares. Com isso, escola, família e sociedade podem realizar uma 

educação para a sexualidade infantil baseada na ética, nos valores e no respeito (LIMA et 

al., 2010). 

Segundo Gonçalves, Faleiro e Malafaia (2013), os adultos tendem a afastar e 

reprimir os gestos e manifestações sexuais das crianças, que os consideram inadequados 
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para a idade e estas recebem, desde cedo, um “julgamento” permeado de valores e crenças. 

Assim, a família na maioria das vezes reprime estas manifestações. Esse comportamento, 

para os autores, não poderia ser diferente, pois nossa educação foi marcada pela repressão e 

sonegação de informações sexuais, principalmente às crianças. 

Como pode-se notar, é necessário que o professor supere o receio em relação às 

reações da família, pois sabe-se hoje a importância da educação para a sexualidade nas 

escolas. É preciso entender que escola e família, neste aspecto, têm papéis diferentes e 

complementares. A família, de forma explícita ou implícita, transmite os valores e espera 

que as crianças os assumam. Assim, como os familiares vão reagir quando “o menino é 

vestido de flor”, será particular. E a falta de experiência e o medo de não estar preparado 

que o professor apresenta para abordar o tema são, certamente, fatores que comprometem a 

educação para a sexualidade na escola. 
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6- CAPÍTULO 5 - APONTAMENTOS PARA A FORMULAÇÃO DE UMA 

POLÍTICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE NAS 

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA CIDADE DE DIAMANTINA 

 

Este trabalho permitiu, apesar do pequeno número de professoras entrevistadas, 

fazer apontamento que podem auxiliar na construção ou expansão da discussão sobre a 

educação em sexualidade na Educação Infantil. 

De início, é importante salientar que é necessário ouvir as professoras. Elas 

relatam dificuldades ao lidar com o tema que, segundo as mesmas, é muito frequente. 

Somente ouvindo os atores principais pode-se formular diretrizes e ações que permitam 

minorar as dificuldades e problemas encontrados. 

Além disso, é fundamental que o poder público promova atividades de 

educação continuada, permitindo que estes profissionais recebam informações atualizadas 

sobre o tema. 

Finalmente, as políticas públicas devem envolver toda a comunidade escolar – 

professores, funcionários e família. Somente uma ação conjunta poderá estabelecer ações 

efetivas que permitam trabalhar sexualidade e gênero de forma a permitir que as crianças 

construam uma sociedade mais digna e sem preconceitos. 

Desta forma, como parte final deste trabalho, promoveremos encontros com a 

direção e as professoras da CMEI participante e com os representantes da esfera pública 

municipal de Diamantina, para apresentar os dados levantados nesta pesquisa, apontando 

caminhos que possam melhorar as ações governamentais em relação à sexualidade e gênero 

na Educação Infantil. 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar as percepções das professoras de 

educação infantil sobre o trabalho pedagógico que envolve as relações de gênero e 

sexualidade com crianças de cinco anos de idade. Neste sentido, o objetivo foi atingido, 

apesar do número de participantes não ter sido o planejado inicialmente na pesquisa. As 

professoras participantes tinham muita experiência pedagógica e conseguiram expor suas 

ideias de forma clara e objetiva. Além disso, as análises feitas encontraram respaldo na 

literatura consultada. 

Através das entrevistas e das análises, foi possível fazer algumas observações 

individuais das voluntárias. 

Anita demonstrou segurança em suas respostas, provavelmente por sua 

experiência profissional e pessoal, pois citou vivências e até situações familiares. Apesar 

disso, houve algumas contradições em suas falas. Leila apresentou uma visão das crianças 

com uma infância idílica, levando o trabalho sempre para o lado da afetividade. Rosa 

também demonstrou segurança em suas respostas, provavelmente por sua experiência 

profissional e mostrou a importância de trabalhar as atividades e brincadeiras livres. 

Relatou, também, que usa os encontros (como o extraclasse) com outros colegas para troca 

de experiências e informações. Ana, por várias vezes, demonstrou insegurança ao trabalhar 

o tema e receios em relação à reação da família. 

Já em relação à entrevista, as professoras responderam às perguntas de modo 

muito solícito e desprendido. Assim, o conjunto das respostas evidenciou nuances 

importantes sobre o modo como concebem e realizam o trabalho com gênero e sexualidade 

no contexto da educação infantil. Além disso, demonstraram ter modos próprios de 

aproximação e de trabalho com a sexualidade infantil e suas manifestações. 

Desta forma, este trabalho confirma que o saber dos professores está 

relacionado com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, com sua relação 

com alunos e com os demais atores escolares. 

Ao serem indagadas sobre como lidam e quais são as suas atitudes no dia a dia 

com as manifestações das crianças sobre sexualidade, as professoras disseram que realizam 

um trabalho de modo espontâneo e tranquilo, de acordo com as manifestações das crianças. 
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Uma coisa que chamou atenção neste aspecto foi quando as participantes informaram que 

trabalham de forma tranquila e natural com os alunos. Como a literatura consultada informa 

que tanto a família como os docentes não possuem, em sua maioria, informações acerca do 

tema e muitas vezes nem tiveram uma educação sexual adequada, é preciso questionar: o 

que é “tranquilo” e “natural” para elas? Se todos somos influenciados pela educação que 

recebemos, quando se fala em sexualidade, tema que vem sempre carregado de tabus e 

preconceitos, é difícil para o professor trabalhar com confiança e naturalidade. 

Além disso, este trabalho reafirma que a curiosidade de cada criança deve ser o 

guia de pais e professores para saber sobre o que e quando falar. E encontrar este 

“momento certo” não é fácil, mas é fundamental buscar informações de qualidade, nos 

atualizarmos e não ter vergonha ou medo de lidar com o tema.  

Ao relatar, de forma unânime, que já presenciaram manifestações da 

sexualidade nas crianças, inclusive dando exemplos (crianças no banheiro juntas, se 

masturbando em sala de aula, sentadas no colo dos coleguinhas, mexendo nos genitais), 

percebe-se que as manifestações, como esperado, são comuns e ocorrem com frequência, 

pois a curiosidade pelo corpo (seu e do outro) está associada ao necessário processo de 

aprendizagem da criança. Elas informam que o professor deve estar sempre atento, pois são 

vários os momentos interessantes para observar as manifestações e os sentimentos das 

crianças. Apenas uma das participantes relatou comportamentos dos alunos ligados à 

expressão de gênero e não à sexualidade dos alunos – ou seja, meninos se comportando de 

maneira socialmente ditada como “feminina”. 

Ao informar que procuram trabalhar a sexualidade com as crianças o tempo 

todo (nas rodas de conversas, na brinquedoteca, entre outros), as professoras deixaram claro 

seu receio e preocupação com o abuso sexual. Evidentemente, o relato de um caso de um 

abuso ocorrido com uma aluna e citado por uma das participantes foi marcante para elas. 

Foi possível perceber que elas compreendem que o abuso pode deixar marcas físicas, 

psíquicas, sociais e sexuais na vítima, podendo afetar a saúde mental da criança e produzir 

efeitos no desempenho escolar e na adaptação social. Entretanto, as participantes se 

mostram preocupadas apenas com as pessoas estranhas. Mas sabe-se que a maioria dos 

abusadores são pessoas próximas à criança. 

As participantes, no geral, deram definições coerentes de sexualidade, 

conseguem perceber que as manifestações da sexualidade aparecem ainda na primeira 

infância e acreditam que é um assunto que deve ser abordado dentro da Educação Infantil. 
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Apesar disso, se consideram despreparadas e relataram muitas dificuldades para abordar os 

diversos aspectos do tema, inclusive com alunos com deficiências. E relataram, ainda, que 

se sentem muito cobradas em relação às suas atitudes referentes às manifestações sexuais 

na infância. Por tudo isso, os profissionais necessitam de formação inicial e/ou continuadas 

para que possam abordar os questionamentos, curiosidades e dúvidas dos alunos com 

conhecimento, permitindo que eles possam lidar adequadamente com as expressões da 

sexualidade que surgem no cotidiano escolar. 

Entretanto, em relação às políticas públicas e ações governamentais na 

preparação do professor para as relações entre educação e sexualidade na Educação 

Infantil, as participantes concordam que não existe nenhum tipo de incentivo público, 

como, por exemplo, formação continuada. É preciso entender, entretanto, que a formação 

em serviço deve partir do governo, mas não exclusivamente dele. A formação continuada é 

um processo que deve auxiliar o professor a desenvolver sua prática pedagógica e permitir 

que ele lide de maneira mais tranquila com os problemas encontrados em sala de aula. As 

professoras participantes desta pesquisa tinham muita experiência e formação adequada 

para trabalhar na Educação Infantil. Acredito que outros profissionais, com menos 

experiência e/ou menos qualificação devem apresentar ainda mais dificuldades para lidar 

com o assunto. Como a sexualidade é um tema complexo, que frequentemente traz 

dificuldades e desafios aos educadores no seu dia a dia, a educação para a sexualidade é 

importante para toda a comunidade escolar, desde a infância.  

As professoras apontaram a necessidade de maior articulação entre família e a 

instituição de educação infantil no trabalho com a sexualidade. Há um receio em relação à 

reação da família, mostrando que a preocupação com a opinião dos pais pode ser um 

limitador. Esse fato é preocupante, pois para promover uma transformação nas atitudes das 

crianças em relação à sexualidade, escola e família precisam trabalhar em conjunto, 

auxiliando o enfrentamento das crianças sobre estas questões. Sabe-se hoje que a educação 

para a sexualidade nas escolas pode auxiliar pais e professores a prevenir futuros problemas 

em relação ao sexo e à sexualidade das crianças, permitindo que elas amadureçam sem 

traumas, preconceitos ou medos. Assim, família, escola e sociedade podem oferecer uma 

educação sexual infantil baseada na ética, nos valores, no respeito por si mesmo e pelo 

outro, no princípio da igualdade entre as pessoas e sem discriminação ou preconceito. Este 

trabalho não buscou levantar a condição social das famílias das crianças com as quais estas 

professoras atuam. Esse tipo de informação, em uma futura pesquisa, pode colaborar para 
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uma melhor compreensão e uma maior aproximação entre família e escola, favorecendo 

trabalhar de forma mais global este complexo tema. 

As participantes algumas vezes falaram da importância de não reprimir as 

manifestações da sexualidade das crianças. Essa repressão, quando ocorre, muitas vezes é 

motivada pela crença, ainda existente, de que a sexualidade é um assunto para ser 

trabalhado apenas pela família – e isso faz com que o professor frequentemente reaja a elas 

com repreensão e reprovação. Isso, na maioria das vezes, contribui para que o corpo e o 

prazer sejam vistos como algo proibido, errado, sujo, fonte de culpa e vergonha. A fala das 

professoras, portanto, corrobora com uma prática de educação saudável para as crianças, 

sem repressão às manifestações em relação à sexualidade. Entretanto, observa-se 

frequentemente que muitos profissionais da educação se restringem a trabalhar o corpo, 

omitindo ou repreendendo a fala sobre os órgãos sexuais e, algumas vezes, carregando sua 

fala com preceitos de moralidade. Assim, é fundamental que o professor utilize práticas 

pedagógicas que possibilitem a criança a reconhecer-se como pessoa e a perceber o seu 

corpo e suas funções, além de permitir que ela interaja com o outro de forma respeitosa. 

Assim, o professor precisa superar o receio em relação às reações da família, 

pois a educação para a sexualidade nas escolas é fundamental. É preciso entender que 

escola e família têm papéis diferentes e complementares  

Conclui-se, finalmente, através das respostas das professoras, que elas 

procuram, mesmo sentindo a falta de programas de educação continuada, orientar as 

crianças sobre as expressões da sexualidade e sanar as suas curiosidades. Elas também se 

mostraram preocupadas em trabalhar as questões de gênero, respeitando a diversidade e 

com o abuso sexual infantil. 

Como já foi dito, atualmente vivemos uma dicotomia: de um lado, temos uma 

ala de educadores e os movimentos sociais, preocupados com a igualdade de direitos e a 

questão da sexualidade e gênero; e, de outro, a sociedade conservadora e uma parte 

expressiva do governo, com convicções morais e religiosas que defendem a retirada da 

discussão sobre gênero das escolas e a patologização da sexualidade. Como Pedagoga e, 

também, especialista em Educação Sexual, evidentemente me posiciono favoravelmente à 

discussão aberta e à possibilidade de se trabalhar temas fundamentais como gênero e 

sexualidade, desde os anos iniciais da Educação Infantil. Só assim poderemos proporcionar 

autoconhecimento e autoproteção às crianças, além de possibilitarmos a construção de 

indivíduos menos preconceituosos e com mais autonomia. 
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ANEXO 1 – TCLE 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “VISÃO 
DAS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE O TRABALHO 
PEDAGÓGICO NAS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE”, em virtude de ser 
docente da Educação Infantil do município de Diamantina (MG), coordenada pelo 
Professor Sandro Vinícius Sales Santos e contará ainda com a pesquisadora Silvânia 
Aparecida Rodrigues Martins. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 
você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 
sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com a escola na qual leciona.  

O objetivo desta pesquisa é: analisar as visões das professoras de educação infantil 
sobre o trabalho pedagógico que envolve as relações de gênero e sexualidade com crianças 
de cinco anos de idade. Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) 
seguinte(s) procedimentos: participar de uma entrevista sobre um tema, a parir de sua 
experiência pessoal). O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente duas 
horas. 

Os riscos relacionados com sua participação são: você poderá se sentir constrangido 
(a) ou incomodado (a) ao participar da entrevista. Para minimizar este risco, você será 
orientado (a) sobre a importância do Projeto, será garantido o seu anonimato e você poderá 
não responder às perguntas realizadas ou abandonar a pesquisa a qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos, pois este trabalho 
pode trazer contribuições para a comunidade científica, acadêmica e escolar: coloca em 
evidência um tema de interesse para o meio; traz elementos para a reflexão que podem 
nortear a implementação de cursos de formação continuada para educadores; traz à tona o 
debate sobre o processo de socialização e de educação para a sexualidade de crianças nas 
instituições de educação infantil. 

 Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 
similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação 
serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. 



120 

  

 Não há remuneração com sua participação, bem como a de todas as partes 
envolvidas. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento 
se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 
indenização.  

Observação: a locomoção até o local de pesquisa será de sua responsabilidade e não 
está previsto nenhum ressarcimento para este fim.  

Você receberá uma via deste termo onde constam o telefone e o endereço do 
pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 
agora ou em qualquer momento. 

 

 

Coordenador do Projeto: Silvânia Aparecida Rodrigues Martins 

Endereço: R. Coronel Manoel César 235 – Presidente – Diamantina – MG 

Telefone: (38) 98841-7069 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 
mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, 
a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do participante da pesquisa: ________________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa: ____________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba  

Diamantina/MG CEP39100-000 
Tel.: (38)3532-1240  

Coordenadora: Prof.ª Simone Gomes Dias de Oliveira 
Secretária: Cristina de Figueiredo Vieira 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

 

  

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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ANEXO 2 – FICHA DE CATEGORIZAÇÃO DO GRUPO DOCENTE 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Faculdade Interdisciplinar em Humanidades 

Mestrado Profissional Interdisciplinar em Humanidades 

 

Projeto de Pesquisa: VISÃO DAS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE 
O TRABALHO PEDAGÓGICO NAS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

Discente: Silvânia Aparecida Rodrigues Martins 

Orientador: Sandro Vinicius Sales dos Santos 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DOCENTE  

Nome:  Idade:  

Escola: 

Sexo:  

(  ) masculino    (  ) feminino  

Estado civil:  

Raça/etnia:  

(  ) branca    (  ) parda    (  ) asiática    (  ) negra    (  ) indígena  

Formação:  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior – Curso: ______________________________________ 

Especialização: (  ) Sim  (  ) Não. Área: ______________________________ 

Mestrado: (  ) Sim  (  ) Não. Área: ___________________________________ 

Doutorado: (  ) Sim  (  ) Não. Área: __________________________________ 

 

Tempo de Exercício de Magistério (considerando outras experiências):  

________________ 

Tempo de serviço na Educação Infantil: ________________ 

Tempo de serviço na Rede Municipal de Educação: ____________ 

Tempo de serviço em outra rede (caso haja): _______________ 

 

Outras atividades:  
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ANEXO 3 - Roteiro estruturado da entrevista com as professoras de Educação 
Infantil 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Faculdade Interdisciplinar em Humanidades 

Mestrado Profissional Interdisciplinar em Humanidades 

 

Projeto de Pesquisa: VISÃO DAS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE 
O TRABALHO PEDAGÓGICO NAS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

Discente: Silvânia Aparecida Rodrigues Martins 

Orientador: Sandro Vinicius Sales dos Santos 

Roteiro estruturado da entrevista com as professoras de Educação Infantil 

Eixo 1 – Compreender como os docentes lidam com as manifestações de gênero e 
sexualidade das crianças no cotidiano da instituição de Educação Infantil. 

1. Como vocês trabalham com as manifestações da sexualidade das crianças no dia-a-dia 
em sala de aula? 

2. Qual o seu olhar e quais são as suas atitudes no dia-a-dia diante das manifestações 
sexuais das crianças? 

3. Você já presenciou alguma manifestação da sexualidade nas crianças com as quais 
trabalha ou trabalhou? 

4. Do ponto de vista do trabalho com as crianças na Educação Infantil, há algum momento, 
situação ou espaço em que é propício trabalhar com as crianças assuntos relacionados à 
sexualidade? Por quê? 

5. E quando você considera que é impróprio debater questões relacionadas à sexualidade 
com as crianças? Por quê? 

6. A literatura é extensa em afirmar a importância do professor trabalhar gênero e 
sexualidade com os alunos. Como você se sente em relação a essas cobranças?  

Eixo 2 – Identificar como os/as professores/as compreendem as relações de gênero e a 
sexualidade na infância 

7. Conversamos muito até aqui sobre a sexualidade, mas para vocês, o que é a sexualidade? 
Como vocês a definem? 

8. Você acha que é possível falarmos de “sexualidade infantil”? Por quê? 

9. Em sua opinião, quando começam as manifestações da sexualidade na criança? 
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Eixo 3 – Sugerir apontamentos para a formulação de uma política pública da 
educação para a sexualidade nas instituições de Educação Infantil da cidade de 
Diamantina, a partir do diálogo e da observação do trabalho pedagógico destes 
profissionais. 

10. Como você percebe as políticas públicas e as ações governamentais na preparação do 
professor para as relações entre educação e sexualidade na Educação Infantil? 

11. Em sua opinião, como deve ser o trabalho com a sexualidade na educação infantil? 

 


