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RESUMO 

 

A sexualidade, sendo parte da vida humana tem suas manifestações próprias, inevitáveis e 

importantes no processo de desenvolvimento do cidadão que queremos formar, desde o seu 

nascimento até o momento da sua morte.  Este presente trabalho monográfico tem como tema 

a Educação Sexual na Educação Infantil. A partir deste tema pretendemos compreender como 

está sendo abordada a sexualidade na Educação Infantil na Escola Cônego Bernardo. No 

intuito de alcançarmos o objetivo apresentado, foi realizada uma pesquisa de campo, 

qualitativa, envolvendo professoras da educação infantil que responderam a uma entrevista 

abordando questões relevantes. Como fundamentação teórica nos reportamos aos estudos de 

Nunes (2011), Louro (2008), Ana Maria Faccioli de Camargo e Cláudia Ribeiro (1999), entre 

outros. A partir da pesquisa concluímos que as professoras não veem a sexualidade como algo 

natural e que o falar sobre sexo na sala de aula muitas vezes coloca o professor em saia justa, 

principalmente quando é o aluno que pede para o professor falar sobre o assunto, deixando o 

educador sem saber o que fazer. Mas todas as professoras compreendem como é importante 

falar sobre sexualidade na escola e sentem faltam do apoio dos demais membros da escola. A 

sexualidade na sala de aula ajuda o aluno a se desenvolver em todas as formas, contribuindo 

para a sua formação enquanto pessoa, e, consequentemente, influenciará no uso responsável 

das suas capacidades, assumindo uma postura responsável e criadora.  

 

Palavras-chave: Sexualidade na infância. Educação Infantil. Desenvolvimento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Sexuality is part of human life has its own, inevitable and important in the development 

process of the citizen demonstrations that want to form, from birth until the time of his death. 

The present monograph is themed Sex Education in Early Childhood Education . From this 

theme we aim to understand how this is addressed sexuality in Early Childhood Education at 

School Canon Bernardo . In order to achieve the goal presented a field research , qualitative 

involving early childhood education teachers who responded to an interview addressing 

relevant issues the problem question was performed . As a theoretical framework we refer to 

studies by Nunes (2011), Blonde (2008), Ana Maria Camargo Faccioli and Claudia Ribeiro 

(1999) among others. From the research concluded that the teachers do not see sexuality as 

something natural and that's talk about sex in the classroom often puts the teacher in tight 

skirt, especially when the student asks the teacher to talk about it, leaving the teacher not 

knowing what to do. But all teachers understand how important it is to talk about sexuality at 

school and feel lack of support from other members of the school. Sexuality in the classroom 

helps students develop in all forms, contributing to its formation as a person, and 

consequently influence the responsible use of their capacities, assuming a responsible and 

creative attitude. 

 

Keywords: Sexuality in childhood. Early Childhood Education. Human Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo a sexualidade foi vista como algo proibido e tabu pela família e 

pela escola, hoje ela é vista com outros olhos e tida como importante para a formação do 

cidadão. De acordo com Nunes (2011) hoje, reconhece-se que a sexualidade é parte integrante 

e indissociável da nossa personalidade. Somos seres sexuados e a sexualidade manifesta-se 

desde o momento em que nascemos até o momento da nossa morte.  

Mesmo sabendo da importância da sexualidade para a formação do ser enquanto 

pessoa, não podemos negar que ainda existe um tabu quando se fala em sexualidade na 

educação infantil. Muitos professores e pais de família não querem tratar esse assunto com 

seus filhos e alunos, por considerarem um assunto impróprio para crianças, e adiam algo tão 

importante para a vida da criança. A reflexão sobre a sexualidade é muito importante, pois a 

maneira como a criança é educada sexualmente no decorrer do seu desenvolvimento influirá 

diretamente nas atitudes e posturas que ela terá quando adulta em relação a si mesma e em 

relação aos outros.  

Contudo, mesmo compreendendo que a sexualidade faz parte do desenvolvimento 

humano do momento em que nascemos até o momento da nossa morte, as instituições 

responsáveis pela educação da criança - família, escola, igreja - sentem dificuldades em 

trabalhar esta dimensão e acaba ficando sob a responsabilidade exclusiva da escola trabalhar 

esta questão. Outrossim, é importante salientar que a escola sozinha não dá conta desta tarefa. 

Cabe à escola, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), complementar a 

orientação dada pela família, mas isto não exime a família do seu papel e responsabilidade.  

Neste contexto, escolhemos como tema deste trabalho de pesquisa a educação sexual 

na educação infantil. Tal escolha se deu pelo fato de considerar essa temática essencial ao se 

pensar a formação da criança numa perspectiva integral. A sexualidade, sendo parte da vida 

humana, tem suas manifestações próprias, inevitáveis e importantes no processo de 

desenvolvimento do cidadão que queremos formar. O tema partiu da seguinte questão 

problema: Qual a importância de trabalhar a sexualidade na Educação Infantil? Como esta 

dimensão está sendo trabalhada? Quais as manifestações da sexualidade da criança mais 

comuns nesta fase escolar (Educação Infantil)? 

Diante da questão principal e das demais questões anunciadas o objetivo geral deste 

trabalho é compreender como está sendo abordada a sexualidade na Educação Infantil na 

Escola Cônego Bernardo. Para compreendermos este processo apontamos alguns objetivos 

específicos: discutir como a sexualidade foi abordada historicamente e a importância de uma 
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boa orientação sexual; analisar como a escola propõe, no seu currículo, a educação sexual; 

refletir sobre a concepção e prática dos professores no âmbito da educação sexual das crianças 

na Educação Infantil. 

Para dar sustentação teórica à discussão do tema que propomos investigar 

trabalharemos com os seguintes autores: Nunes (2011), Louro (2008), Ana Maria Faccioli de 

Camargo e Cláudia Ribeiro (1999), entre outros. 

Nunes (2011, p. 89) diz que a base essencial para se ter uma boa orientação sexual 

fundamenta-se não apenas no conhecimento do desenvolvimento psicossexual, mas também 

numa visão crítica dos preconceitos e tabus que cercam o assunto e numa boa metodologia 

adequada para que esse assunto seja abordado com ênfase na linguagem. Sobre isto Louro 

(2008, p. 81) diz que a sexualidade está na escola e faz parte dos sujeitos, não é algo que 

possa ser destinado ou algo do qual alguém possa se “despir”. 

De acordo com Camargo e Ribeiro (1999, p. 27) nem sempre as crianças foram vistas 

como um ser que possui sexualidade, e que tem necessidades, curiosidades e desejos que 

devem ser respeitados, antes elas eram vistas como seres sem identidades, dotados de pura 

inocência. Só depois do século XIX a infância passou a ser reconhecida como sendo “uma 

categoria que existe no espaço social em que é estabelecida, negociada, desestabilizada e 

reconstruída no decorrer da história da humanidade”. 

Segundo o comentário de Camargo e Ribeiro (1999), podemos observar que no século 

XIX, a “educação sexual” destinada às crianças era marcada, sobretudo, pela negação. Na 

escola, a educação era baseada na repressão e não havia qualquer intervenção no sentido de 

trabalhar as curiosidades das crianças. O professor era orientado a falar o mínimo possível 

sobre um assunto tão essencial para a formação do indivíduo. 

O educador tem um papel importante no processo formativo das crianças e por isso 

nunca estará isento face às perguntas e às curiosidades delas. Por isso, trabalhar a própria 

sexualidade, traduzida em valores, crenças, opiniões e sentimentos é necessário à formação do 

educador que, somente assim, terá condições de contribuir no processo de formação das 

crianças, respondendo com naturalidade, objetividade e clareza as perguntas que lhe são feitas 

e que na maioria das vezes não são respondidas. 

É a partir desse entendimento que se construiu este trabalho de pesquisa, cujo 

texto/relatório está organizado em seis (06) partes: uma introdução, quatro (04) capítulos, e a 

parte final que são as considerações finais. 

A Introdução apresenta à temática, sua justificativa, a problematização do tema, os 

objetivos, a fundamentação teórica da discussão e a metodologia desenvolvida no trabalho. 
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O capítulo Aproximando Conceitos trabalha a concepção de sexualidade e de 

infância, a educação infantil e sexualidade na infância. 

O capítulo Educação e Sexualidade discute o papel da escola no processo de 

educação sexual da criança. 

O capítulo Pesquisa discute sobre a caracterização da pesquisa, o campo de pesquisa, 

os sujeitos envolvidos, como também os procedimentos metodológicos e os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados. 

O capítulo Análise dos dados da pesquisa discute os resultados da pesquisa, a partir 

os depoimentos e opiniões das professoras entrevistadas. 

Encerrando este trabalho, apresentam-se as Considerações finais, Referências, 

Anexo e Apêndice. 
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2 APROXIMANDO CONCEITOS 

 

Neste capítulo trabalharemos a concepção de sexualidade, tendo como referência seu 

percurso histórico, buscando discutir os conceitos e preconceitos que circundam esta temática 

e que foram elaborados e difundidos, ao longo da história da humanidade e das sociedades. 

Esta discussão conceitual e histórica estará articulada à concepção e história da infância e do 

papel da escola no processo de educação sexual das crianças. 

 

2.1 Sexualidade: percurso histórico, conceitos e preconceitos 

 

De acordo com Duarte e Cristiano (2012, p. 756) a sexualidade, dentro da história da 

humanidade, é marcada por intensas mudanças influenciadas pelas percepções e pensamentos 

que norteiam diferentes concepções que vão surgindo a partir dos diversos contextos culturais, 

econômicos, políticos e religiosos. 

É possível perceber as primeiras manifestações sexuais no período paleolítico, onde 

esse povo gostava de manifestar a sexualidade por meio de pinturas e gravuras que na maioria 

das vezes representava o corpo feminino, em especial as partes íntimas da mulher, conforme 

afirma Nunes (1987, p. 52): “A representação simbólica desses cultos manifestava-se pela 

veneração das partes sexuais femininas, mais especificamente a vagina, representada por um 

triângulo”. 

Mais tarde no período neolítico, onde o homem assume uma postura de pai e chefe, 

segundo Nunes (1987, p. 60), a função do homem passa a ser de pai ou chefe, devido ao 

domínio dos meios de produção. Com este poder centralizado na figura masculina, ocorre a 

formação de exércitos para defender as propriedades de terra, recentemente delimitadas, após 

a sedentarização dos indivíduos. Além disso, formam-se o poder real e a religião. Nesse 

mesmo período a mulher passa a ser vista propriedade exclusiva do homem. É importante 

destacar a perspectiva de poder e empoderamento que vai sendo construída a partir de 

manifestações da sexualidade humana. 

Na Antiguidade, destacamos a concepção dos judeus. Eles apresentam uma visão da 

sexualidade restrita e bastante normativa. Segundo Spitzner (2005, p. 21), o povo hebreu 

enxergava a sexualidade da seguinte forma: 

 

Os hebreus destinavam o sexo à procriação dos filhos, que era uma tarefa destinada 

por Deus. “Feliz o homem cuja família era numerosa.” Era sábio ter filhos, logo, a 

relação sexual tornava-se bem vista. O aborto era crime, pois evitando-se que um 
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filho homem fosse trazido ao mundo, estaria sendo negado ao pai, o direito de 

sobreviver através do filho. 

  

Na Idade Média a sexualidade sofre grandes repressões principalmente da Igreja, que 

era muito rigorosa e afirmava que o mundo moderno é um mundo profano e muito liberal. 

Sobre esta análise Nunes (1987, p. 82) afirma: “É difícil interpretar o rigor da moral sexual 

cristã primitiva. Possivelmente tal rigorismo seja a forma de identidade cristã ante a extrema 

liberdade sexual dos povos pagãos da época, que pouco a pouco “convertiam-se”, ou eram 

enquadrados, à moral cristã”. 

Durante a Idade Moderna e Contemporânea a forma de ver, compreender e lidar com a 

sexualidade foi se modificando, e ela passou a ser vista de diferentes maneiras, onde cada 

pessoa tem um conceito diferente sobre a sexualidade. Partindo da constituição humana e 

manifestando-se em todas as idades. Suplicy (1999, p. 18) diz que “nascemos seres sexuais; 

no bebê a sexualidade é tão espontânea como a capacidade de sugar o seio materno ou a 

mamadeira e mais tarde, andar e falar”. A criança já nasce com a sexualidade, e ela vai 

agindo, direcionando as estruturas de personalidade do indivíduo até que ele chegue à fase 

adulta. Trata-se, inicialmente, de estímulos que podem vir de várias formas, mas também são 

influenciados pelas mídias interativas que as cercam. 

As manifestações da sexualidade na infância acontecem de forma natural e devemos 

ter cuidado para não julgarmos as nossas crianças durante esses momentos, pois quando 

acontece esse julgamento estamos impedindo que elas expressem seus sentimentos, 

provocando nelas reações de retraimento ou até mesmo de culpa. 

Hoje vemos que a mídia e outros meios de comunicação têm, na maioria das vezes 

uma influência deformativa no processo de desenvolvimento das crianças, avançando alguns 

sinais, fazendo com que as crianças pulem etapas importantes de suas vidas. Sabemos que 

quando a criança tem oportunidade de se descobrir de forma natural, é isso que pode 

contribuir para que ela tenha uma formação de vida psíquica correta. 

A criança nasce com a sexualidade, mas no decorrer da vida ela vai se modelando com 

as experiências vivenciadas; as crianças aprendem a partir daquilo que conseguem enxergar 

ao seu redor, vários comportamentos da criança vem da imitação que elas fazem do que veem, 

e sentem satisfação em fazê-los.  

Nunes (1987) reforça ainda mais a ideia que a sexualidade acompanha a criança desde 

seu nascimento, e diz que é na família, onde a sexualidade deve ser primeiramente educada, 

mas a família sente dificuldade em discutir esse tema com suas crianças, e cabe à escola a 

tarefa de falar sobre sexualidade. 
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A sexualidade da criança é formada durante o seu crescimento; por isso devemos ter 

cuidado para que elas não pulem etapas necessárias ao seu desenvolvimento. Por exemplo, 

uma criança observa o coleguinha despido e, com isto, as diferenças que existem entre um e 

outro. Logo sua curiosidade é despertada e surgem em sua mente vários questionamentos, que 

precisam ser explicados pelo professor. 

Malinowski (1970) apud Nunes (2011, p. 94) afirmava que o homem possui 

tendências sexuais, porém essas tendências recebem sua forma e orientação através de um 

conjunto de regras culturais que variam de uma sociedade para a outra. Para Tiefer (1981) 

apud Nunes (2011, p. 94), toda sociedade modela o desenvolvimento e a expressão da 

sexualidade em uma forma única talhada pelas condições sociais, políticas e econômicas de 

sua própria existência. 

O que a criança aprende no seu dia a dia na convivência com os colegas, os 

professores e com os pais, interfere na sua maneira de enxergar a sexualidade. Por isso que é 

tão importante que o professor oportunize momentos de interação da criança com o seu corpo, 

para que ela possa conhecer seu corpo. 

Nunes e Silva (2000, p. 33) explicam sobre como a concepção de sexualidade segue o 

modelo social e que a maneira como a sexualidade é concebida varia de acordo com a 

sociedade, cultura, momento histórico. O que é referendado pelo pensamento de Fagueiro 

(2006, p. 17): para este autor a sexualidade está além da questão biológica, é também 

influenciada pela cultura determinante. 

Camargo e Ribeiro (1999, p. 27) explicam que Freud ao apresentar a teoria de 

desenvolvimento psicossexual, considerou que há no ser humano uma energia sexual 

denominada libido. Essa energia é voltada para a obtenção do prazer e está presente no 

individuo, desde o seu nascimento até sua morte e está localizada principalmente nos órgãos 

sexuais a fim de estimular a ação reprodutora do homem. 

 

2.2 Infância e Educação Infantil  

  

A infância nem sempre foi vista da forma como a vemos hoje. Nunes e Silva (2000, p. 

18) dizem que as crianças foram tratadas de diferentes maneiras a partir dos diferentes 

períodos e lugares da história. Ora eram concebidas como ser assexuado e sem identidade, ora 

por inocência e pureza, ora se misturavam em meio aos adultos como se fossem adultos 

também. Segundo eles, a concepção de infância está ligada a cada momento histórico, ao 

contexto social. “A concepção de infância sempre esteve ligada aos modelos de sociedade. 
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Em diferentes períodos históricos e em controversas formas de organizar a vida econômica e 

social prevaleceram distintas concepções sobre o mundo infantil”. 

Sobre essa época na qual a criança era vista como ser totalmente inocente Ariés (1981, 

p. 99) diz que essa fase nem sempre existiu, é um conceito criado recentemente na história da 

humanidade, que foi se modificando no decorrer do tempo pelos interesses sociopolítico-

econômicos. 

No Brasil de 1500 até a virada do século XIX as crianças eram vistas como ser inferior 

que tinha que obedecer severamente às ordens do pai, sendo basicamente um “acessório 

incapaz”. Sobre isso Camargo e Ribeiro (1999, p. 20) explicam que o pai era a figura 

principal e extremamente importante para a família e obtinha a submissão dos outros 

membros do grupo para cumprir seu papel. Desta maneira os filhos eram submetidos à 

soberania do pai e reagiam passivamente aos castigos físicos impostos. 

Existiu no Brasil uma época onde era impossível falar sobre sexualidade dentro do 

espaço escolar, os professores tinham o dever de falar o mínimo possível sobre esse assunto, 

sendo obrigados a não falar sobre sexo, se um aluno fizesse alguma pergunta que para eles era 

considerada imprópria, era rapidamente repreendido. Camargo e Ribeiro (1999, p. 24) falam o 

seguinte: 

 

No Brasil, nas últimas décadas do século XIX, o espaço familiar e a escola se 

transformaram em ambientes de formação dos filhos por meio da educação de seus 

corpos e, principalmente, de uma educação do sexo, que passava pelo não dito, pelo 

falar o mínimo possível e pelo controle do que era falado, de quem falava e o que se 

falava (CAMARGO; RIBEIRO, 1999, p. 24). 

 

Antes de falarmos sobre sexualidade na Educação Infantil é necessário falarmos sobre 

a educação infantil no olhar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). De acordo com a LDB (1999, p. 11) 

em seu art. 29º a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de zero a seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

A RCNEI foi criada com o objetivo de orientar o currículo da Educação Infantil, 

promovendo reflexões sobre os fundamentos, princípios e objetivo e conteúdos deste nível de 

ensino e o enriquecimento da prática pedagógica. Segundo Spitzner (2005, p.40) a RCNEI 

surgiu com um compromisso de desenvolver a Educação Infantil  nos apontando direções 

plausíveis para que possamos desenvolver um trabalho  com maior desenvoltura  e eficácia, 
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atender de fato a necessidade de cada criança.  Pois, é através da aprendizagem que 

conseguimos desvendar caminhos diversos, que seria o conhecimento à luz da pesquisa. 

A Educação Infantil é um direito das crianças, está estritamente relacionada a 

mudanças ocorridas nas concepções de infância, que tiveram como uma de suas 

consequências o reconhecimento da criança enquanto sujeito titular de direitos. Mas para que 

essa criança tivesse seus direitos respeitados tivemos que passar por várias mudanças. E para 

garantir uma educação de qualidade foram abordadas a Convenção dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, e a Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). Essas convenções são instrumentos que os governos adotaram com base nas 

legislações de cada país. A educação encontra-se dentre os direitos mais fundamentais da 

criança, por ser base de outros direitos constitutivos da cidadania na sociedade contemporânea 

e sua garantia é uma das mais presentes tarefas de uma nação. 

Ainda hoje existem muitos problemas na educação infantil, tais como: Estão faltando 

professores bem preparados que tenham profissão, competência, licença profissional, 

vocação, independência e autorregulação. Trata-se de uma formação prolongada, validando a 

competência do indivíduo para atuar em determinado campo de atuação, falta de recursos 

didáticos, escolas com pouco espaço. Apesar de todas as lutas é triste vermos tantos 

problemas na educação brasileira.  

 

2.3 Sexualidade na infância 

 

Não é possível pensar hoje a sexualidade na infância sem lembrar-se de Freud que teve 

importantes contribuições sobre o que sabemos de sexualidade do século XX. Nunes (1987, p. 

60) diz que pensar hoje a sexualidade infantil remete a questões que transpõem a importante 

contribuição de Freud sobre a centralidade do sexo em aspectos do desenvolvimento humano.  

Após a última metade do século XIX e no início do século XX, prevalecia a idade como uma 

medida de desenvolvimento e um critério para classificar as pessoas e para organizar as suas 

vidas. A Freud se deve a constatação de uma sexualidade infantil e sua relação com as fases 

de desenvolvimento. 

Antes de nascer à criança já manifesta sinais de sexualidade e segundo alguns teóricos 

da área não pode de maneira alguma ser comparada com a sexualidade dos adultos, pois a 

sexualidade na infância revela-se de forma espontânea e natural, e atende em especial às suas 

necessidades. De acordo com o pensamento de Vitiello (1980) apud Nunes (2011, p. 94) a 

sexualidade é entendida a partir de um enfoque amplo e abrangente, manifesta-se em todas as 
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fases da vida do ser humano e, ao contrário da conceituação vulgar, tem na genitalidade 

apenas um de seus aspectos, talvez nem mesmo o mais importante.  

Ainda hoje se percebe que a sexualidade quando relacionada à infância é pouco falada 

e explicada e permanece como uma terra incógnita, indecifrável para os adultos, que a 

experiência é como uma temática assustadora e, muitas vezes, proibida. No entanto, é uma 

dimensão humana a serviço da vida porque traz ganhos vinculados às bases fundamentais da 

felicidade como o exercício do prazer e do amor (CONSTANTINE; MARTINSON, 1984).  

A criança já traz consigo todo o potencial psicológico, que, somando aos estímulos 

sociais que vivencia, determinarão de que forma sua sexualidade será manifestada na fase 

adulta. Assim sua identidade sexual básica, como seus gostos, medos, desejos, sensação de 

segurança, de conforto e desconforto, tudo isso é determinado e estabelecido principalmente 

na infância. Assim, conforme afirma James (2009, p. 33): 

 

O que poderia ser considerado natural para crianças, como a sua dependência social, 

material e emocional dos adultos, são apenas resultados de tipos de relacionamento 

social, político e econômico e não aspectos fundamentais, necessários ou naturais 

para esses sujeitos infantis. 

 

Para compreendermos de que forma a sexualidade é desenvolvida na vida da criança, é 

necessário compreender a forma como se dá o seu desenvolvimento afetivo e social. A relação 

da criança com a mãe, ou com outras pessoas que estão ao seu redor, forma o primeiro laço 

social do bebê com o mundo no qual ele está inserido e resultará na forma com que eles se 

relacionam com outras pessoas e consigo mesmo. 

Por isso que é tão importante uma boa orientação sexual que não se reduza a uma 

simples explicação sobre anatomia e a fisiologia do corpo humano, que só reduzem o 

conhecimento e a acorrentam a mitos e tabus sexuais.  Educar sexualmente é, segundo Nunes 

(2011, p. 121):  

 

Ajudar a pessoa humana a se desenvolver, a ser capaz de modificar-se e assumir sua 

responsabilidade como ser histórico e social. É formar uma atitude sã e criadora ante 

a sexualidade, e, principalmente, ajudar a criança a amadurecer como pessoa, o que 

redundará no uso responsável das suas capacidades. Assim, a sexualidade não será 

vivida como mera gratificação, mas como autorrealização e realização do próximo.  

 

Educar sexualmente implica em grandes contribuições para o desenvolvimento da 

criança, enquanto ser que age e modifica aquilo que está ao seu redor. Educar sexualmente na 

família, na escola e na comunidade é uma atitude responsável e criadora. Nunes e Silva (2006, 

p. 2) dizem que vivemos numa sociedade que concebe a infância como “um período feliz, 
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prazeroso e idílico da vida” e com concepções costumeiras que a representam por crianças 

livres de preocupações ou de responsabilidades, com falta de experiências e com necessidades 

de ajuda. Sob este olhar do senso comum, as crianças são vistas por aspectos de ausências, 

negatividades e imperfeições.  

A forma como a sociedade na qual a criança está inserida enxerga a sexualidade irá 

determinar muito a vida do indivíduo que ela pretende formar. Uma sociedade onde a cultura 

é mais conservadora, onde qualquer ato que a criança faça com seu corpo ou com o corpo do 

colega, seja visto como errado e logo ela é reprimida vai oferecer parâmetros sobre como é 

vista a busca da criança pelo prazer, pela descoberta do novo em seu corpo.  

A sexualidade de acordo com Furlan apud Blessa (2004, p. 9) é a energia que motiva 

encontrar o amor, contato, intimidade, expressando-se na forma de sentir, nos movimentos 

das pessoas, e como estas tocam e são tocadas. Influencia pensamentos, sentimentos, ações e 

integrações e, portanto, a saúde física e mental. 

A sexualidade da criança pode ser despertada no espaço onde ela se insere; tudo o que 

está ao seu redor pode ser utilizado para saciar as curiosidades que elas têm sobre o seu corpo, 

os objetos que a cercam, as pessoas, tudo pode ser útil na hora de desenvolver a sexualidade. 

Sobre isso Batista (2008, p. 89) diz: 

 

A interação ativa da criança com o espaço, com os outros e com os objetos permite-

lhe conhecer a realidade e a própria identidade. A criança se desloca, manipula, age. 

Movimento e ação são a base para a formação da personalidade e incidem na forma 

de assimilar o mundo, representá-lo e participar dele.  

 

A descoberta da sexualidade da criança pode ser despertada por meio de pequenos 

gestos do nosso cotidiano; a hora do banho, por exemplo, pode ser transformada em 

momentos de exploração do próprio corpo, onde é possível experimentar diferentes sensações, 

que podem ser vivenciadas sozinhas ou na companhia de outras crianças. É na descoberta do 

mundo ao seu redor, que a criança desperta a curiosidade em descobrir seu corpo, passando a 

conhecer partes que antes desconhecia, e passa a explorá-lo, tocá-lo. 
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3 EDUCAÇÃO E SEXUALIDADE 

 

3.1 Educação sexual na família 

 

A família é o primeiro grupo de que a criança faz parte, e é em meio aos laços 

familiares que ela cresce e se desenvolve. A família tem um papel fundamental na vida de 

uma criança, é na família onde ela se desenvolve enquanto ser masculino e feminino e 

entende sua função dentro e fora do lar. 

Transmitir educação aos filhos é uma das funções primordiais da família, transmitir 

valores, culturas e educar de todas as formas possíveis, e educar sexualmente é uma 

orientação que não pode faltar de forma alguma na vida de uma criança. Pois, é na família que 

ela tem os primeiros ensinos sobre a vida. A sexualidade envolve aspectos biológicos e 

psicossociais e, como dissemos anteriormente, manifesta-se desde o início da vida humana, 

prolongando-se por toda a nossa existência. Daí, a importância do acompanhamento da 

família é fundamental para que as crianças desenvolvam sua própria sexualidade e se 

descubram como ser humano.  

Uma educação sexual adequada é aquela onde se tem formação mais informação que é 

igual a crianças sexualmente educadas, cheias de informação que lhes servirão de base para 

toda a vida. As informações que a família transmite têm papel de contribui para a construção 

da identidade pessoal do sujeito que deseja formar. Assim, conforme afirma Duque (2010):  

 

À família compete proporcionar a cada um dos seus membros um leque de 

experiências relacionais que lhe permitam crescer humanamente na vivência da 

relação, enquanto uma das dimensões mais profundas da sexualidade. E as 

experiências relacionais vividas no seio familiar não são facilmente supridas por 

outras experiências relacionais exteriores.  

 

Sobre o ensino da sexualidade na Educação Infantil o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI) diz que a mesma  

 

tem grande importância no desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas, pois 

independentemente da potencialidade reprodutiva, relaciona-se com o prazer, 

necessidade fundamental dos seres humanos. Nesse sentido, é entendida como algo 

inerente, que está presente desde o momento do nascimento, manifestando-se de 

formas distintas segundo as fases da vida (BRASIL, 1998. a). 

 

Cabe à família transmitir as primeiras noções sobre a sexualidade, e mais tarde dividir 

essa tarefa com a escola, e juntos orientarem as crianças a se identificarem como ser sexual, 
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que possui desejos e necessidades, que merecem sempre ser respeitadas. Ambas unidas com o 

intuito de formar seres humanos com identidade sexual, identificados no mundo. 

 

3.2 Educação sexual na escola 

 

Desde muito tempo a sexualidade foi reprimida dentro do espaço escolar, os 

professores não eram estimulados a falar sobre sexo na escola, pelo contrário eles tinham o 

dever de se calar diante de perguntas feitas pelos alunos, sendo obrigados a não tocar no 

assunto ou falar o mínimo possível. A escola descrita nas teses foucaultianas, no século 

XVIII, apresentava a ausência do discurso sobre sexo. Desde a era vitoriana, a sexualidade foi 

cuidadosamente confiscada e encerrada por decoros e segredos, apesar de reconhecida e 

legitimada socialmente “na seriedade da função de reproduzir” (FOUCAULT, 1977, p. 9). 

Falar sobre sexualidade na escola é um grande desafio, principalmente na Educação 

Infantil, onde as crianças são vistas como inocentes e incapazes de entender sobre esse tema. 

Schindhelm (2011, p. 5) em seu artigo A sexualidade na educação infantil, diz que a 

sexualidade infantil apresenta-se na escola como um grande desafio pela transformação que 

promove na prática educativa, ao desvelar os ocultamentos e silenciamentos acerca da 

temática. Expressa por crenças, atitudes, valores, papéis e relacionamentos, é produto de um 

trabalho permanente de ocultação, de dissimulação ou de mistificação na escola, um reflexo 

do que se produz da mesma forma na sociedade. 

Essa mesma autora diz ainda que escola para pequenos é uma instituição criada pela 

sociedade e nela inserida como uma maquinaria da infância que recebe influências e impactos 

da comunidade e se vê atravessada por correntes de pensamento, movimentos e tensões que 

perpassam pelas redes sociais onde se insere. Uma instituição onde o que prevalece e a 

incompreensão, repetições de preconceitos que perpassam gerações, e um descaso sobre a 

sexualidade das crianças e dos adolescentes. 

Podemos perceber que em pleno século XXI ainda existe nas escolas a repressão da 

sexualidade, onde professores não podem ensiná-la de forma clara. É direito de todos de 

terem os desejos e curiosidades saciadas desde a infância, de uma educação que não seja 

voltada para a incompreensão, uma educação de qualidade onde as crianças tenham liberdade 

para questionar com o professor, e tirar com eles suas dúvidas sobre qualquer assunto. 

Mas isto não era para estar acontecendo, pois segundo Suplicy (1999, p. 8), a educação 

sexual na escola deve colocar o diálogo sobre a sexualidade dentro da sala de aula, através de 

professores com preparo adequado para desempenhar essa tarefa informativa, que tem como 
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finalidade transmitir informações biológicas e corretas, acentuando o conceito de sexo ligado 

ao bonito, ao afeto, ao respeito, à responsabilidade e ao prazer. 

A manifestação da sexualidade ocorre em diferentes espaços, e a escola é um lugar 

onde as crianças interagem umas com as outras e com tudo o que está ao seu redor, ao 

observarem os colegas se descobrem enquanto ser masculino ou feminino. As diferentes 

interações entre elas possibilitam o despertar da curiosidade e as diferenças que cada um 

possui, no seu corpo, no modo de ser ou agir. 

No espaço escolar a interação entre as crianças é constante, elas vão trocando 

informações, observando o que o outro tem de diferente, e começam a fazer perguntas ao 

professor: por que ele tem isso e eu não tenho? Perguntas que pegam o professor de surpresa e 

muitas vezes os colocam em saia justa por não saber o que falar, nem como falar. Mas essas e 

outras perguntas não podem deixar de ser respondidas pelo professor, suas curiosidades e 

dúvidas devem ser saciadas, o professor tem que contribuir para que eles vivam sua 

sexualidade. Vejamos o que diz Furlani (2009, p. 25): 

 

A educação sexual nas escolas tem como objetivo fundamental contribuir para que 

os alunos e alunas possam viver suas sexualidades de forma mais emancipatória, 

mais prazerosa, mais afetiva. Esse tema vincula-se ao exercício da cidadania na 

medida em que se propõe a trabalhar o respeito por si e pelo outro, ao mesmo tempo 

busca garantir direitos básicos a todos, como a saúde, a informação e o 

conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e 

conscientes de suas capacidades, de seus direitos, de seus deveres. 

  

Mas não é bem isso que vemos em nossas escolas. Dentro do espaço escolar existem 

separações entre os dois sexos, banheiros separados, hora do banho separada, e muitos 

professores ensinam que não é correto ver o coleguinha pelado, uma educação restrita, cheia 

de regras, que devem ser seguidas por todos os alunos. De acordo com Louro (2010) a escola 

pratica a pedagogia dos corpos, ensinando formas “corretas” de sentar, de falar, de vestir-se. 

Enfim, os padrões aceitos pela nossa sociedade para homens e mulheres são impostos às 

crianças, mesmo que indiretamente, nos discursos, nos silêncios, nos rituais e nas práticas 

escolares. No entanto, esse movimento de disciplinarização não ocorre sem resistências, 

sendo muito comum as crianças transgredirem os padrões que a escola impõe. 

Aquino e Martelli (2012, p. 11) dizem que a escola, querendo ou não, lida 

cotidianamente com a sexualidade. As manifestações de sexualidade mais frequentes 

acontecem nas trocas de carinho, nas curiosidades sobre o seu corpo e o do outro, nas 

brincadeiras com os colegas, nas piadas com uma pitada de erotismo, nos desenhos rabiscados 
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nas paredes, nos namoros clandestinos e, infelizmente, nas marcas nos corpos infantis da 

violência sexual.  

Diante do exposto, confirmamos através de estudiosos da área e de documentos 

oficiais que a educação sexual na educação infantil não é apenas uma questão de necessidade. 

Trata-se de um direito humano, uma vez que esta dimensão constitui-se elemento inerente ao 

pleno desenvolvimento da pessoa humana. Sendo assim, o papel da escola é inegavelmente 

importante, uma vez que cabe especificamente a esta instituição a educação sistemática, social 

e cultural das crianças, jovens e adultos. 

A escola tem que estar livre de tabus sobre a sexualidade, e deve procurar meios para 

que seus alunos tenham todas as informações necessárias para se desenvolver sexualmente, 

livres de preconceitos e de mitos, contribuindo para o desenvolvimento dos seus alunos, como 

também para o seu amadurecimento. Neste sentido é pertinente nos aproximarmos do 

cotidiano e da prática pedagógica da escola da Educação Infantil, a fim de averiguarmos em 

que medida e proporções esta função social da escola vem sendo cumprida. 

Um ponto importante para o desenvolvimento da sexualidade na educação infantil é a 

criação de atividades diversificadas que atraem a atenção delas, onde seja possível mostrar 

coisas novas, como, também, aquilo que ela já traz de casa, do convívio com o meio social e 

cultural, sempre com o acompanhamento do professor. 

Kelly (1996) apud Nunes (2011, p 94) enfatizam um ponto crucial para o 

desenvolvimento de programas de educação sexual: a atenção às diferenças de atitudes, 

comportamentos, expectativas e necessidades criadas pelas diferenças no ambiente social e 

cultural. Sobre o desenvolvimento da sexualidade o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998a p. 17) diz que “o desenvolvimento da sexualidade é 

fortemente marcado pela cultura e história, de acordo com cada sociedade, e esta cria normas 

que constituem o comportamento sexual dos indivíduos”. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para a realização deste trabalho optamos por uma pesquisa de campo, descritiva, pois 

iremos analisar, por meio de uma entrevista com alguns professores, como é abordada a 

educação sexual na Educação Infantil na Escola Cônego Bernardo, buscando extrair da 

pesquisa o nível de importância dispensada à mesma, através dos professores em sua prática 

pedagógica e em seu cotidiano em sua sala de aula. Abordar esse tema em sala de aula é de 

fundamental importância para o desenvolvimento da criança. De acordo com Marconi e 

Lakatos (1995, p. 186): “A Pesquisa de campo é utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, 

ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles”. 

Os mesmos autores dizem ainda que a pesquisa de campo consiste na observação de 

fatos e fenômenos tais como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e 

no registro de variáveis ou conteúdos que se presumem relevantes, para analisá-los.  

Já a pesquisa descritiva segundo Almeida (1996, p.104) observa, registra, analisa e 

ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. Procurando 

descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, característica, causas, relações 

com outros fatos. Assim, para coletar tais dados, utiliza-se de técnicas específicas, dentre as 

quais se destacam a entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a observação, podendo 

assumir várias formas entre as quais se destacam: documental, de campo, de opinião, de 

motivação, de estudos exploratórios, estudos descritivos, estudo de caso e pesquisa histórica. 

 

4.2 Caracterização do campo da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual do Ensino Infantil e Fundamental Cônego 

Bernardo, localizada na rua José Peregrino de Araújo, Centro. A escola atende apenas alunos 

do Ensino Fundamental I, durante os períodos matutino e vespertino, e à noite atende a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). São 265 alunos da Educação Infantil e 40 professores 

deste nível de ensino. 

Em termos de estrutura física, a escola tem um total de 08 salas de aula, cozinha, salas 

de professores e biblioteca. Os alunos dispõem de recursos didáticos tais como: TV, 
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computador, biblioteca. Porém, é importante salientar que segundo a gestão da escola, os 

computadores ainda não estão sendo utilizados pelos alunos, mas ressaltou que em breve esse 

recurso será utilizado por todos. 

Em termos de infraestrutura, funciona de forma adequada o fornecimento de água, 

energia e merenda escolar. A escola possui belos jardins e poucas árvores, com um enorme 

paredão que garante que os alunos não pulem para brincar do lado de fora da escola. 

As condições materiais da escola estão em boas condições: carteiras e birôs 

disponíveis para todas as salas, como também os materiais para o expediente. Já os armários 

não são disponíveis para todos os professores. A gestora escolar comunicou que recebe 

recursos financeiros disponibilizados pelo governo estadual, sendo esse recurso é gerenciado 

por uma comissão-membro.  

Os banheiros não são adaptados para crianças, e somente um está funcionando, o outro 

está sendo utilizado como depósito de mesa e cadeira. A direção da escola informou que não 

tem brinquedoteca na escola, e que a escola possui alunos com deficiência portadores de 

síndrome de down. Não tem parque na escola, apenas espaços reservados para o lazer, como 

um pátio e uma quadra de esporte. 

 

4.3 Sujeitos da pesquisa e procedimentos metodológicos  

 

Os sujeitos escolhidos para a realização da pesquisa foram cinco (05) professoras da 

instituição, que lecionam na Educação Infantil. Essas professoras foram escolhidas por 

atuarem na área da política em ação. No momento em que fui à escola com o Termo de 

Consentimento mostrei à diretora, ela aceitou a realização da pesquisa e em seguida fomos 

visitar as salas de aulas. Na medida em que fui sendo apresentada, as professoras 

demonstraram que não haveria problema nenhum para a realização da pesquisa; com isso as 

cinco primeiras salas apresentadas foram as professoras escolhidas. 

As entrevistadas serão assim identificadas: 

 

Tabela 01: Identificação dos entrevistados 

Professora 1 PA 

Professora 2 PB 

Professora 3 PC 

Professora 4 PD 

Professora 5 PE 

Fonte: Elaboração da autora, 2013. 
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Com esta pesquisa pretendemos analisar a importância de trabalhar a sexualidade na 

Educação Infantil, como esta dimensão está sendo trabalhada e quais as manifestações da 

sexualidade da criança mais comuns na Educação Infantil. 

Os instrumentos utilizados para conseguir alcançar os objetivos traçados foi uma 

entrevista com 05 (cinco) professoras da instituição. Cada questionário continha 08 questões 

que em seu contexto procuravam investigar como era abordada a sexualidade na educação 

infantil na instituição.  

As perguntas 01 e 02 eram de identificação, como sexo e período que lecionam, onde 

as professoras entrevistadas ensinam no período matutino. Optamos por entrevista por 

considerá-la eficaz na hora de descrever os resultados da pesquisa.  Segundo Duarte (2012, p. 

756):  

 

A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador tem 

um contato mais direto com a pessoa, no sentido de se inteirar de suas opiniões 

acerca de um determinado assunto. Esse método não escapa ao planejamento antes 

mencionado, uma vez que requer do pesquisador um cuidado especial na sua 

elaboração, desenvolvimento e aplicação, sem contar que os objetivos propostos 

devem ser efetivamente delineados, a fim de que se obtenha o resultado pretendido.  
 

Sobre a entrevista Lakatos e Marconi (1995, p. 195) diz: “Entrevista é um encontro 

entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada na Escola Cônego Bernardo sobre educação sexual na 

educação infantil. Os participantes da pesquisa são todas do sexo feminino e têm de 5 a 15 

anos de experiência como docente na Educação Infantil. Todas ensinam no período matutino. 

Ao serem interrogadas sobre o que é sexualidade, elas responderam:  

 

É o traço mais íntimo do ser humano que se manifesta diretamente em cada pessoa 

em todas as fases de nossa vida, e se modifica no decorrer do tempo. (PA) 

 

A sexualidade e uma característica geral experimentada por todos os seres 

humanos, que deve ser respeitada. (PB) 

 

As professoras expressam uma compreensão ampla sobre sexualidade e bastante 

atualizada. Todas demonstram compreender sua importância para a construção da identidade 

da criança, o que condiz com Vitiello (1980) apud Nunes (2011, p. 94), o qual afirma que a 

sexualidade é entendida a partir de um enfoque amplo e abrangente, manifesta-se em todas as 

fases da vida do ser humano e, ao contrário da conceituação vulgar, tem na genitalidade 

apenas um de seus aspectos, talvez nem mesmo o mais importante.  

Outra professora assim se expressa: “A sexualidade é um ato de amor entre duas 

pessoas que se amam” (PC). Mesmo sabendo sobre a importância da sexualidade, há quem 

pense que a criança não possui sexualidade, pois ela é um ato de amor entre duas pessoas. A 

sexualidade é mais que um ato conjugal entre duas pessoas, ela contribui para a construção do 

ser enquanto pessoa define sua personalidade e o sujeito que ele será quando crescer. É 

importante saber que a sexualidade acompanha o indivíduo durante toda sua vida.  

Na questão sobre como elas percebem a manifestação da sexualidade das crianças no 

dia a dia, elas responderam:  

 

É possível perceber a manifestação da sexualidade por meio das brincadeiras, da 

forma com que as crianças brincam umas com as outras, observando seu modo de 

agir e falar. (PA) 

 

Por meio das conversas deles com as outras crianças. As crianças de hoje são muito 

curiosas, o que elas veem querem imitar. (PB)  

 

Pelas brincadeiras, e na forma como interagem. (PC) 

 

Conforme as respostas das professoras, é possível perceber que elas compreendem que 

a sexualidade é manifestada de várias formas, por meio das brincadeiras, da interação com os 
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colegas, no contato com o próprio corpo. Suplicy (1999 p. 18) diz: “Nascemos seres sexuais; 

no bebê a sexualidade é tão espontânea como a capacidade de sugar o seio materno ou a 

mamadeira e mais tarde, andar e falar”. A criança já nasce com a sexualidade, e ela vai 

agindo, direcionando as estruturas de personalidade do indivíduo até que chegue à fase adulta. 

Para Bandura (2008 p. 124) muitos comportamentos presentes nas crianças podem vir de 

“imitação” ou por plena satisfação por fazê-los. A sexualidade está presente desde nosso 

nascimento e nos acompanhará durante toda nossa vida, contribuindo para a construção da 

nossa identidade.  

Na questão sobre como a sexualidade é trabalhada em sala de aula e como fazem para 

abordar o assunto, elas responderam o seguinte: 

 

Às vezes quando surge uma curiosidade da criança, o professor tem que responder 

sem omitir valores morais. (PA) 

 

Não propriamente dita no trabalho às partes do corpo mostrando cartazes e 

mostrando a diferença entre o masculino e o feminino. (PB) 

 

Quando surgem oportunidade e curiosidade das crianças fazendo perguntas, o 

professor deve responder as perguntas com clareza. (PC) 

 

Com essa questão percebemos que muitos professores não se sentem à vontade para 

falar sobre sexualidade na escola, e que só comentam sobre o assunto quando os alunos 

perguntam sobre algo. Essa infelizmente é a realidade de muitas escolas, que temem abordar o 

tema sexualidade em sua sala de aula, tornando-se um grande desafio para nossas escolas. 

Sobre isso (2011, p. 5) diz que a sexualidade infantil apresenta-se na escola como um grande 

desafio pela transformação que promove na prática educativa, ao desvelar os ocultamentos e 

silenciamentos acerca da temática. 

As professoras responderam se consideram importante trabalhar a sexualidade das 

crianças, onde elas informaram o seguinte: 

 

Considero. É importante trabalhar a sexualidade das crianças, principalmente na 

escola, que é o lugar onde elas convivem com outras crianças, trocam experiências. 

(PA) 

 

Considero, mas e muito difícil trabalhar esse tema. (PB)  

 

Considero sim, mas no momento oportuno. (PC) 

  

Para essa questão percebemos que as professoras sentem necessidade de trabalhar a 

sexualidade, principalmente na sala de aula, pois é o momento de troca de experiências, 
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contato físico etc. Trabalhar a sexualidade na escola é uma forma de contribuir para que os 

alunos se desenvolvam de forma mais emancipatória em todos os aspectos. Sobre isto Furlani 

(2009, p. 25) afirma que a educação sexual nas escolas tem como objetivo fundamental 

contribuir para que os alunos e alunas possam viver suas sexualidades de forma mais 

emancipatória, mais prazerosa, mais afetiva. 

Quando foram questionadas se na escola onde elas trabalham havia uma proposta 

pedagógica voltada para o ensino da sexualidade, todas responderam que não, mas que sentem 

falta de uma proposta pedagógica. Devido à resposta negativa, a questão de número oito não 

teve resposta, pois a mesma era com respeito à resposta anterior: Se for afirmativa, como a 

escola propõe que se trabalhe a sexualidade na Educação Infantil? 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho monográfico teve como objetivo principal compreender como está sendo 

abordada a sexualidade na Educação Infantil na Escola Cônego Bernardo. De acordo com os 

estudos de teóricos da área, a sexualidade está presente em nosso dia a dia, é algo natural e 

espontâneo que nos acompanhará para sempre. 

A sexualidade é algo que acontece naturalmente na vida das crianças, ela começa a 

fazer essas descobertas desde pequeninas; não adianta reprimi-las por estar descobrindo o seu 

próprio corpo. É importante para o seu desenvolvimento e na vida psíquica delas quando 

chegarem à idade adulta, relacionar com o prazer é uma necessidade fundamental dos seres 

humanos.  

A saúde mental é a integração dos aspectos sociais, somáticos, intelectuais e 

emocionais, de maneira tal, que influencia positivamente a personalidade, a comunicação com 

outras pessoas e o amor. 

Por meio da entrevista com as professoras percebemos que a escola e, sobretudo, os/as 

educadores/as ainda não conseguem lidar com a sexualidade como algo natural, inerente à 

vida humana em todas as suas fases. Falar sobre sexo na sala de aula muitas vezes coloca o 

professor em saia justa, principalmente quando é o aluno que pede para o professor falar sobre 

o assunto, deixando o educador sem saber o que falar.  

Ao analisar os depoimentos da entrevista, percebemos que além de a maioria das 

professoras entrevistadas temerem trabalhar a sexualidade na educação infantil, não recebem 

uma formação apropriada para abordar esse tema com as crianças e evitam falar, pois a escola 

também não ajuda no sentido de oferecer as condições necessárias ao ensino da sexualidade, 

uma vez que não há uma proposta pedagógica na escola que inclua esta discussão. 

Conversando com as professoras elas informaram que sentem a necessidade de abordar esse 

tema, mas não sabem como começar. 

Mas isto não era para estar acontecendo, a educação sexual deve ser trabalhada na 

escola, elaborando aulas como professores e alunos possam dialogar sobre a sexualidade 

dentro da sala de aula. Para que essa aula atinja seus objetivos ela deve estar muito bem 

preparada pelo profissional que vai dar essa informação, essa aula deve ter como finalidade 

transmitir informações biológicas e corretas para tirar as dúvidas e deixar o aluno bem 

informado. 

O professor deve deixar de lado os tabus e compreender que os alunos sentem 

necessidade de compreender o que é a sexualidade, entendendo que ela contribui para o 
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desenvolvimento do aluno, tornando-o capaz de modificar-se e assumir sua responsabilidade 

como ser histórico e social, capaz de modificar o mundo a sua volta. A sexualidade na sala de 

aula ajuda o aluno a se desenvolver de todas as formas, contribuindo para a sua formação 

enquanto pessoa, e, consequentemente, influenciará no uso responsável das suas capacidades, 

assumindo uma postura responsável e criadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Maria Lúcia Pacheco de. Tipos de pesquisa. In: _______. Como elaborar 

monografias. 4. ed. rev. e atual. Belém: Cejup, 1996. cap. 4, p. 101-110. 

 

AQUINO, Camila; MARTELLI, Andrea Cristina. Escola e educação sexual: uma relação 

necessária, 2012 p. 11. Disponível em: 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/ 9anpedsul/paper/viewFile/1105/800. 

Acesso em: 10 out. 2013.  

 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Tradução de Dora Flaksman. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1981. 

 

BANDURA, Albert; AZZI, Roberta G.; Polydoro, Soely. Teoria social cognitiva: conceitos 

básicos. Porto Alegre: Artmed, 2008, 124.  

 

BATISTA, Cleide V. M. Entre fraldas, mamadeiras, risos e choros: por uma prática 

educativa com bebês. Londrina: Maxiprint, 2008. p. 89. 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996.  Brasília, 1999. 

 

_______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998a. 3 v. 

il. 

 

_______. Referencial curricular nacional para a educação infantil: Formação pessoal e 

social. Brasília: MEC/SEF, 1998b. v. 2. 

 

CAMARGO, Ana Maria Faccioli de; RIBEIRO, Claudia. Sexualidade(s) e infância(s): a 

sexualidade como um tema transversal. São Paulo: Moderna, 1999. 

 

CHIES, Ligia. Sexualidade na educação infantil: uma reflexão sobre a prática pedagógica. 

2004. Disponível em: <http://www.escolamovimento.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2013. 

 

CONSTANTINE, Larry L.; MARTINSON, Floyd M. Sexualidade infantil: novos conceitos, 

novas perspectivas. São Paulo: Roca, 1984. 

 

DUARTE, Vânia Maria do Nascimento, 2000. Entrevista. Disponível em: 

<http://monografias.brasilescola.com/regras-abnt/entrevista.htm>. Acesso em: 17 out. 2013. 

 

DUARTE, Vanessa; CRISTIANO, Ana Priscila. A história da sexualidade. Disponível em: 
http://www.uel.br/eventos/semanadaeducacao/pages/arquivos/anais/2012/anais/ensinofundamental/ahi

storiadasexualidade.pdf. Acesso em 16 jun. 2013. P. 756. 

 

DUQUE, João. Responsabilidade da família na educação sexual (II), 2010. Disponível em: 

<http://www.cristoeacidade.com/styled-11/styled-8/page93/page94/page94.html>. Acesso 

em: 09 out. 2013.  

 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/%209anpedsul/paper/viewFile/1105/800
http://monografias.brasilescola.com/regras-abnt/entrevista.htm%3e.%20Acesso%20em:%2017%20out.%202013
http://www.uel.br/eventos/semanadaeducacao/pages/arquivos/anais/2012/anais/ensinofundamental/ahistoriadasexualidade.pdf
http://www.uel.br/eventos/semanadaeducacao/pages/arquivos/anais/2012/anais/ensinofundamental/ahistoriadasexualidade.pdf
http://www.cristoeacidade.com/styled-11/styled-8/page93/page94/page94.html


33 

 

FAGUEIRO, Mary Neide Damico. Formação de educadores sexuais: adiar não é mais 

possível. Londrina: Eduel, 2006. p. 17.  

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1977. (Biblioteca de Estudos Humanos. Saber e Sociedade, nº 2). 

FURLAN, Samira Abu El Haje. Sexualidade e educação sexual: um estudo sobre as 

representações das acadêmicas do curso de pedagogia da UnC, Concórdia, 2004. 

 

FURLANI, Jimena. Mitos e tabus da sexualidade humana: subsídios ao trabalho em 

educação sexual. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p.25.   

 

JAMES, Allison. Conceitos de infância, criança e agência. A construção de hospitais infantis 

na Inglaterra como estudo de caso, 2009. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-

estruturalista. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

_______. Pedagogias da Sexualidade. In: _______ (Org.). O Corpo educado: pedagogias 

da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 81.  

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho 

Científico. 7. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1995. p. 186 a 195. 

 

NUNES, César; SILVA, Edna. A educação sexual da criança: subsídios teóricos e propostas 

práticas para uma abordagem da sexualidade para além da transversalidade. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2000. (Coleção polêmicas do nosso tempo).  

 

NUNES, César Aparecido. Desvendando a Sexualidade. 5. ed. Campinas: Papirus, 1987. p. 

52 a 60.  

 

NUNES, Miriam Vieira. Educação Sexual. Ciências Naturais. 6. ed. João Pessoa: Ed. UFPB, 

2011.  p. 89. 

 

_______. Educação Sexual: Fundamentos da pedagogia sexual. Ciências Naturais. João 

Pessoa: Ed. UFPB, 2011. v. 06, p. 91 a 125. 

 

SAMPAIO, Lenise Oliveira Lopes. Identidade, diversidade cultural e reconhecimento 

social. João Pessoa: Ed. UFPB, 2009. v. 03. 

 

SCHINDHELM, Virginia Georg. A sexualidade na educação infantil. Revista Aleph 

infâncias, nov. 2011. Disponível em: http://www.uff.br/revistaleph/pdf/art9.pdf. Acesso em: 

19 set. 2013. 

 

SPITZNER, Regina Henriqueta Lago. Sexualidade e Adolescência: Reflexões acerca da 

Educação Sexual na escola. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 

Estadual de Maringá, 2005. 

 

SUPLICY, Marta. Papai, mamãe e eu: o desenvolvimento sexual da criança de zero a dez 

anos. São Paulo: FTD, 1999, p.18. 

 

 

http://www.uff.br/revistaleph/pdf/art9.pdf


34 

 

 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nome da Pesquisa: Educação Sexual na Educação Infantil na Escola Cônego Bernardo 

Pesquisadores responsáveis: Ana Célia Silva Menezes e Maria Widemarcia da Silva 

Oliveira 

 

Informações sobre a pesquisa 

 

Eu _____________________________________, abaixo assinado, tendo recebido as 

informações acima, e ciente dos meus direitos abaixo relacionados, concordo em participar da 

pesquisa, tendo: 

1 - A garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as perguntas da entrevista antes e 

durante o transcurso da pesquisa, podendo afastar-me em qualquer momento se assim o 

desejar, bem como de estar assegurado o absoluto sigilo das informações obtidas. 

2 - A segurança plena de que não serei identificada mantendo o caráter oficial da informação, 

assim como, de que a pesquisa não acarretará nenhum prejuízo individual ou coletivo. 

3 - A segurança de que não terei nenhum tipo de despesa material ou financeira durante o 

desenvolvimento da pesquisa, bem como, de que esta pesquisa não causará nenhum tipo de 

risco, dano físico ou mesmo constrangimento moral e ético ao entrevistado. 

4 - A garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes fases da pesquisa é dos 

pesquisadores, bem como, fica assegurado que poderá haver divulgação dos resultados finais 

em órgãos de divulgação científica em que a mesma seja aceita. 

5 - A garantia de que todo o material resultante será utilizado exclusivamente para a 
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construção da pesquisa e ficará sob a guarda do pesquisador, podendo ser requisitado pelo 

entrevistado em qualquer momento. 

Diante do exposto, solicitamos o consentimento de sua participação voluntária no referido 

estudo, por meio da assinatura abaixo. 

 

                                                              Coremas - PB, ____de ___________de 2013. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

Contato com o pesquisador responsável: Caso necessite de maiores informações sobre o 

presente estudo, favor entrar em contato com o orientador: 

 

Endereço:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Telefone celular: _____________________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados - Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

ALUNA: MARIA WIDEMARCIA DA SILVA OLIVEIRA 

MATRICULA: 90823826 / POLO: COREMAS 

PROFESSORA: IDELSUITE DE SOUSA LIMA  

 

Educação sexual na Educação Infantil na Escola Cônego Bernardo 

Instrumento de Coleta de Dados - Entrevista 

 

O instrumento escolhido para a coleta de dados foi uma entrevista que será realizada 

com cinco (05) professoras da Escola Cônego Bernardo. Abaixo seguem as perguntas que 

serão feitas aos sujeitos entrevistados. 

1. Sexo: (   ) feminino    (   ) masculino 

2. Período que leciona: (   ) manhã  (   ) tarde  (   ) noite 

3. Para você, o que é sexualidade? 

4. Como você percebe manifestações da sexualidade das crianças no dia a dia em sala de 

aula? 

5. Você trabalha a sexualidade em sala de aula? Como faz? 

6. Considera importante trabalhar a sexualidade das crianças? Por quê? 

7. Há proposta pedagógica na escola? 

Sim (  ) Não  (  ) 

6. Se a resposta anterior for verdadeira, como a escola propõe que se trabalhe a sexualidade na 

Educação Infantil? 

 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=24687&course=1

