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RESUMO: A escola, como espaço de construção e reprodução de valores diversos, atravessado por relações
de poder onde é estabelecido através dos símbolos e de práticas, hierarquias entre sujeitos que nela transita.
Referente a gênero/sexo/sexualidade é visível às tensões neste espaço. Assim, o presente artigo traz
reflexões a partir de alguns dados empíricos coletados em uma pesquisa qualitativa realizada a nível de
mestrado com 31 professoras da Educação Infantil da rede pública municipal de ensino na cidade do
Salvador-BA. Os resultados sinalizam que as professoras da Educação Infantil demonstraram se basear em
pressupostos teóricos e filosóficos específicos da Biologia, Psicologia e da Religião para pensar ou atuar na
Educação Infantil com conteúdos referentes a gênero e sexualidade.
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ABSTRACT: The school as space of building and reproduction of several values, transversed by power
relations which is established through symbols and practices, hierarchies among the subjects who moves in it.
Concerning about gender, sex and sexuality is visible the tensions in this space. Thus, this article presents the
reflections from empirical datas collected in a qualitative research that was held in master degree with 31
teachers from Early Childhood Education in the municipal public schools in Salvador city – BA. The results
indicates that the teachers in Early Childhood Education demostrated to be based in theoretical and
philosophical assumptions of the Biology, Psychology and Religion to think or act in Early Childhood Education
with contents related to gender and sexuality.
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Introdução

Durante o período de 2012 e 2013 fiz minha pesquisa de mestrado: GÊNERO/SEXO/SEXUALIDADE:
REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS ELABORADAS POR PROFESSORAS/ES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO EM SALVADOR. A pesquisa de cunho qualitativo foi realizada com 31 professoras da
rede pública municipal de ensino na cidade do Salvador-BA. Para a coleta de dados utilizei dois instrumentos
metodológicos como: observação direta da prática docente em 11 CMEI’s – Centro Municipal da Educação
Infantil e mais a técnica do grupo focal. Numa perspectiva de apreender as representações sociais é nos
estudo das TRS que me fundamentei a partir de leituras feitas de Maria Cecília Minayo (2010), Serge
Moscovici (2010) e Robert Farr (2012).

A análise das representações sociais e práticas elaboradas pelas/pelos educadoras/educadores de Educação
Infantil da Rede Municipal aconteceu a partir das afirmações a respeito dos temas, pois, de acordo com
Minayo (1994), as categorias temáticas são elaboradas partindo de afirmações a respeito de um determinado
assunto. Em suas palavras, “qualitativamente, a presença de determinados temas denota os valores de
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referência e os modelos de comportamentos presentes no discurso”(p.21).

Os corpos de crianças de 06 meses a 05 anos de idade são vistos pelas professoras como artefatos humanos
onde os sentidos que lhes são dados e as práticas nas quais são induzidos a se envolver atendem ao padrão
de uma heterossexualidade compulsória. Visto que essas mulheres são sujeitos que seguiram a
performatividade de gênero e sexual, na qual é reiterada ou repetida as normas mediante as quais se
construíram: não se trata de uma fabricação radical de um sujeito sexuado genericamente. É uma repetição
obrigatória de normas anteriores que constituem o sujeito, normas que não se podem descartar por vontade
própria. Butler (2002, p. 64-65). Os discursos surgem para disciplinar o corpo real, mas não deixando que
este corpo subjetivo/individual se pense como uma ficção arquitetada pela cultura para manutenção do poder.

1. Reflexão de alguns dados

Os dados que se seguem destacam duas categorias, das três encontradas durante a pesquisa. Esses dados
estão entremeados pelas duas fontes, que, às vezes, se reforçam e, outras vezes, se contradizem. As cenas
que serão analisadas foram transcritas a partir do diário de campo escrito durante a observação direta e não
participante e dos registros escritos e audiovisuais utilizados nos grupos focais.

A composição de cada categoria é apresentada em cenas. Cenas, porque me programei para me sentir uma
telespectadora do que via e ouvia. E, segundo Messeder (2012), as cenas nos envolvem em cenários
distintos, quer seja em lugares de grande circulação, quer seja em lugares íntimos.

1.1 Categoria: Papeis sociais de gênero

A biologia, isoladamente como composição anatômica, não pode determinar o pleno desenvolvimento
humano. Levi Strauss (1982, p. 43) nos traz a seguinte informação:

As crianças selvagens, quer sejam produtos do acaso, quer da experimentação,
podem ser monstruosidades culturais, mas em nenhum caso testemunhas fieis de
um estado anterior. [...] Assim, é impossível esperar do homem a ilustração de
tipos de comportamento de caráter pré-cultural.

É primordial perceber que o autor nos traz a reflexão que não existe uma essencia de ser humano, mas que
pode existir uma formação ou deformação da cultura ao qual o sujeito encontra-se inserido. Partindo da idéia
de Straus é possível fazer conexão com o conceito de gênero como construção social, a assimetria das
relações entre homens e mulheres, que ocorre em toda a sociedade brasileira e que está presente na
Educação Infantil. Saffioti (1992, p. 185) evidencia que gênero é uma maneira de existir do corpo e o corpo é
uma situação, como também pode ser um campo de possibilidades culturais recebidas e reinterpretadas. O
corpo é indispensável para definir quais os lugares serão destinados ao corpo de homem e ao corpo de
mulher.

Joan Scott descreve gênero como um elemento constitutivo das relações sociais baseadas em diferenças
aceitas entre os sexos onde estão envolvidas as relações de poder. O conceito de gênero é agregado aos
estudos sobre a mulher com o objetivo de relatar que as diferenças localizadas no campo biológico refletem
no campo social, estabelecendo as desigualdades entre homens e mulheres. Para a autora,

“... o gênero é uma forma primária de dar significação às relações de poder. Seria
melhor dizer: o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do
qual, o poder é articulado. O gênero não é o único campo, mas ele parece ter sido
uma forma persistente e recorrente de possibilitar a significação do poder no
ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islmicas”. (SCOTT, 1995, p.88)

Para Judith Butler (2003), gênero, como culturalmente construído, diferente do conceito de sexo, como
naturalmente adquirido, formaram uma combinação sobre a qual as teorias feministas se embasaram para
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desnaturalizar o que o senso comum associava ao feminino os aspectos inferiores ao masculino. Na tentativa
de desmontar a dicotomia sexo/gênero, a filósofa considera que não é a biologia, mas sim a cultura que se
torna destino. Ela também pondera que a teoria feminista não problematizou outra relação considerada
natural: gênero e desejo. O sexo sempre pode ter sido gênero. Sob essa perspectiva, a distinção entre gênero
e sexo nunca existiu. Na sua contestação o sexo é cultural e discurso, assim como o gênero. Segundo Butler,
se aceitarmos o gênero como algo construído e sexo como natural, também estaríamos aceitando que o
sujeito é composto por uma essência. Se existir uma essência, teremos que aceitar um eu verdadeiro
revelado em sexo, gênero e desejo.

Assim, duas cenas a seguir demonstram como as meninas são educadas desde pequenas a serem
responsáveis pelas atividades domésticas.

CENA 1.1

Observando a sala da Professora Joana, após o término de uma atividade, numa tarde de setembro de 2012,
a professora pede a uma aluna que arrume os vasos de flores na mesa antes de ir para casa.

No dia seguinte, observando novamente a sala da Professora Joana durante uma atividade com estagiários de
odontologia, após a merenda, as/os alunas/alunos fizeram fila para escovar os dentes. A Professora Joana,
então, chama a atenção das/dos alunas/alunos:

- Professora - quem deixou papel e vasilhas do lanche nas mesas É bom jogar no lixo.

Um aluno pegou o guardanapo que tinha deixado na mesa e o jogou no lixo, e voltou para a fila. Uma aluna
fez o mesmo, porém, quando retornou para a fila, a professora a interpelou:

- Professora - ... por que você não colabora para a sala ficar bonita Pegue tudo de todas as mesas e jogue no
lixo, minha filhinha.

A aluna atendeu à solicitação e ainda perguntou:

- Menina - minha pró, ficou bom

- Professora - agora ficou!

As Professoras Laila e Joelma, no grupo focal, referindo-se ao modo como as crianças agem e brincam dizem:

[...] As meninas são mais solidárias na hora de guardar os brinquedos, são mais falantes, e são mais
cuidadosas com os outros colegas. (sic) (PROFESSORA LAILA, 2013).

[...] O que eu fico observando é que os meninos estão mais amorosos e carinhosos do que os anteriores com
os quais eu trabalhei, né, porque geralmente você vê as meninas mais amorosas e cuidadosas com o outro,
com o outro colega, e eu tenho percebido, um maior cuidado e uma maior amorosidade também por parte
dos meninos. Os meninos geralmente gostam de brincadeira de força de luta, e também brincam de boneca,
casinha, que é mais do universo feminino, outra coisa é que as meninas que gostam mais, geralmente, de
brincar de casinha e de boneca, algumas se interessam por brincar também de luta, capoeira e de bola, e isso
é algo que há um tempo atrás eu não percebia, né, outra coisa as meninas são mais independentes do que os
meninos, os meninos eles requerem uma orientação maior na hora de trocar de roupa, questão da
organização, do cuidado com o espaço, as meninas não, elas são mais autênticas, têm mais iniciativa. (sic)
(PROFESSORA JOELMA, 2013).

A ação da professora Joelma quando solicita que a aluna limpe tudo, ela vincula diretamente a mulher como a
responsável pela manutenção da limpeza.

As falas das Professoras Joelma e Laíla, nos faz refletir e chegar a algumas perguntas: as meninas são
independentes quando demonstram executar tarefas que são impostas a elas como sendo adequadas às
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mulheres, como organização e cuidado Por que os meninos precisam de auxílio nas tarefas domésticas Eles
são requisitados pela sociedade para executar tarefas domésticas

CENA 1.2

Em dezembro de 2013, a Professora Telma, após mostrar figuras geométricas, pediu aos alunos e alunas que
desenhassem e pintassem a figura de que mais gostou. Quem ia terminando, ia pegando os brinquedos. Uma
aluna pegou a vassoura, o rodo e o apanhador. Ela chamou outra colega para brincar fazendo o papel de filha
na brincadeira. Observando acena, a professora disse:

- Professora - vá correndo ajudar mamãe, você é uma boa filha.

Segundo Paechter (2009, p. 82), na infncia, as meninas usam a brincadeira doméstica como um meio para se
sentirem poderosas. A imagem da mulher poderosa no lar passa a ideia de potência para as crianças
pequenas. A experiência de força feminina, através de brincadeiras domésticas, apresentam aspectos
negativos, porque

ela limita as meninas ao espaço pequeno e circunscrito do maternal, dando-lhes
opções limitadas de papéis, majoritariamente, subordinados: na maioria das
brincadeiras com família, há somente mãezinha. Para os meninos, embora tais jogos
possam ser altamente satisfatórios há também riscos. Muito embora Browne (2004)
argumente que alguns meninos sejam capazes de aderir a formas hegemônicas de
masculinidade o suficiente para poderem tomar parte em brincadeiras ditas
femininas sem perder seu status, para outros meninos, o mesmo não é possível.
Woodward (2003), por exemplo, descreve um menino que veste e tira a roupa de
uma boneca sob a mesa, constantemente vigiando com um olho em torno para ver
se estava sendo observado por outros meninos. (PAECHTER, 2009, p. 82).

1.2 Categoria: Sexualidades

Jeffrey Weeks (2001) afirma que a sociedade pensa o corpo como verdade fundamental sobre a sexualidade,
mas ele chama a atenção para que, embora o corpo biológico seja o local da sexualidade, fixando as
fronteiras do que é possível sexualmente, a sexualidade vai além do corpo, pois ela tem a ver com as
fantasias, crenças e ideologias pensadas para o corpo físico. Assim, a sexualidade é um fenômeno histórico e
social, deve-se compreender a sexualidade como um construto histórico.

Ao abordar o tema sexualidade, faz-se necessário citar considerações importantes feitas por Michel Foucault
(2006) sobre seu estudo da História da Sexualidade. Para o autor, a sexualidade é o nome dado a um
dispositivo histórico. A história da sexualidade é uma história dos nossos discursos sobre a sexualidade. Esses
discursos constroem a sexualidade como um corpo de conhecimento que modela as formas como se conhece
e se pensa o corpo. Constituído em palavras, ideias e expressões, o gênero materializa-se em aprendizagens
que são incorporadas pelos indivíduos cotidianamente nas suas ações. A inflexibilidade da doutrina que
permeia as aprendizagens impostas aos indivíduos determina práticas masculinizantes e feminilizantes que
conduzem homens e mulheres a funções e posições determinadas numa sociedade. Desde a infncia,
geralmente, homens e mulheres são influenciados nas suas escolhas, inclusive na forma de exercer a sua
sexualidade. É importante pensar a sexualidade como não sendo fixa, podendo variar de sociedade para
sociedade, ao longo da história, e como também pode mudar ao longo da vida dos indivíduos.

O exercício da sexualidade é determinado dentro de um padrão heteronormativo, onde a heterossexualidade
é compulsória. E ainda dentro deste padrão, o indivíduo não poderá exercer qualquer heterossexualidade. A
reprodução humana é um pré-requisito no exercício da heterossexualidade instituída pela
heteronormatividade. A heteronormatividade incide sobre todos os corpos: legítimos e ilegítimos socialmente.
Butler (2003) retrata o mecanismo de funcionamento da heterossexualidade compulsória e da
heteronormatividade, denunciando como ambas se sustentam através da determinação da linha reta entre
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sexo-gênero-desejo-prática sexual. Como explica Miskolci:

A heteronormatividade expressa as expectativas, as demandas e as obrigações
sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade como natural e,
portanto, fundamento da sociedade. [...] Como um conjunto de prescrições que
fundamenta processos sociais de regulação e controle. A heteronormatividade
marca até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo oposto. [...]
Assim, a heteronormatividade não se refere apenas aos sujeitos legítimos e
normalizados, mas é uma denominação contempornea para o dispositivo histórico
da sexualidade que evidencia seu objetivo: formar a todos para serem
heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente
coerente, superior e &39;natural&39; da heterossexualidade. (MISKOLCI, 2007, p. 5
-6)

Os pressupostos da construção dos corpos culturalmente se dão através do conceito utilizado por Foucault
sobre discurso. Este é um campo de formação dos significados em que é estabelecida a teia que entrelaça as
relações dos significados dos símbolos com a perspectiva pressuposta em cada sociedade.

Para o êxito da materialização, serão necessários exercícios dos discursos de diversas instituições para o
disciplinamento dos corpos: o discurso das Ciências, o discurso pedagógico, o discurso religioso, o discurso
médico, o discurso jurídico, o discurso governamental etc, terão como função a invenção do corpo ajustado e
do corpo desajustado.

Os discursos surgem para disciplinar o corpo real, mas não deixando que este corpo subjetivo/individual se
pense como uma ficção arquitetada pela cultura para manutenção do poder.

Para Guacira Louro (2008), sexualidade pode ser vista como invenção social. Ela é constituída partindo de
diferentes discursos sobre o sexo: discursos que regulam, normalizam e instauram saberes, produzindo
“verdades” e que estão impregnados de questões de gênero. E, ao falar em “verdades” e como ela atua
incondicionalmente na vida dos sujeitos, principalmente em seres em desenvolvimento, como exemplo, as
crianças, presentifica-se, neste percurso do texto, a expressão elaborada por Foucault (2006) que busca
localizar e significar as experiências dos indivíduos no campo da vida: prática de si.

Foucault (2006) explica que prática de si é uma expressão que designa o fato de que as ações do sujeito são
percebidas por ele mesmo como criação sua, como se ele sozinho gerisse suas ações, mas, na “verdade”,
suas condutas são determinadas e elaboradas conforme os valores e as regras estabelecidas socialmente.

A pratica de si ensina a proteger a si mesmo contra o outro, e a favor do outro; consiste em proteger-se,
prevenir-se dos perigos que estão em toda parte. Pretende intensificar no sujeito a habilidade para a
auto-reflexão; a estar consciente dos perigos incessantes; de estar, desenvolvendo a capacidade de
permanecer obediente e atento ao discurso, e de aumentar o exame de consciência. A prática de si exerce
uma funcionalidade através do discurso racional, e neste caso proposto pelo texto, exerce uma funcionalidade
através dos saberes instituídos sobre o sexo.

Em toda prática ou atitude há um saber e o corpo é que servirá como base para os saberes sobrevirem. O
saber, ao ser tomado como verdade, torna-se parte do corpo, mas só ganha vida no campo da experiência,
quando é tomado como “verdade” e ao ser efetuado como prática própria, como prática de si.

Analisaremos, como ponto de continuação, por exemplo, o discurso do ambiente escolar. Enquanto instituição
que pratica a heterossexualização, exerce um discurso que impõe/efetiva o disciplinamento dos corpos dos
sujeitos com base na teoria do processo civilizador de Elias (2011). Esta é uma forma de materialização
cultural nos corpos.

A teoria do processo civilizador, de Elias (2011), elucida a ideia de formação do corpo educado e a construção
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da modelação das condutas, baseando-se na complexidade das funções sociais e das premissas de
interdependência social. A economia dos afetos e o autocontrole dos indivíduos são resultados de sua
convivência em sociedade, responsável por direcionar o comportamento dos sujeitos em cumprimento dos
requisitos da “boa convivência”, determinados pela sociabilidade distintiva de classes. Compreender o
ambiente escolar como espaço de disseminação e formação das condutas adequadas, como reprodutor do
status quo sexista, heteronormativo e segregador, é percebê-lo como território de distinção dos sujeitos que
não correspondem à normalidade. Em consequência desta imposição social de modelação de condutas, os
sujeitos que são considerados desviados/marginais por não corresponderem às expectativas de gênero que
lhes são atribuídas, direcionam, então, seus comportamentos aos padrões correspondentes ao sexo que
possuem, compatibilizando-os, externamente, com o gênero correspondente.

A perspectiva heteronormativa termina por instituir a diferença sexual que propõe uma organização social
onde é possível identificar os sujeitos em relação a sexo/gênero/sexualidade.

De acordo com Rubin (1975), a diferença sexual é organizada a partir da variedade de práticas sexuais; e,
para Butler (2003), a diferença sexual é organizada a partir do dimorfismo sexual, aquilo que dará origem à
diferença de gênero: masculino e feminino.

A heterossexualidade compulsória está presente no discurso das professoras, onde mostram para as crianças
da primeira infncia que o destino dos corpos seguem uma linha reta que Butler (2003) chama de linha reta da
inteligibilidade entre sexo-gênero-desejo-prática sexual. Contudo, não é permitido que seja heterossexual
sem reproduzir. A reprodução é um pré-requisito no exercício da sexualidade “padrão, normal”, leia-se
heterossexual. A cena a seguir traduz a institucionalização da heterossexualidade compulsória.

CENA 2.1

Uma dupla de meninas sentadas no computador numa manhã de agosto de 2012. Uma beija a outra. A ADI –
Auxiliar do Desenvolvimento Infantil diz:

- ADI - não pode beijar, pois você ainda é criança e quando crescer não vai beijar menina, vai beijar menino.

Após alguns minutos, a professora Valentina, sentada na cadeira, diz:

- Professora - o pessoal fala de sexualidade, mas temos que ver como natural. No outro dia, aqui na sala, não
sei quem foi que se beijou, as ADI’s ficaram de boca aberta, mas eu disse para os alunos: quando crescer
vocês vão beijar, pois o beijo é gostoso. Só que criança não pode beijar. Quando estiver grande sim, aí o
menino vai namorar, noivar e casar com uma menina e a menina vai namorar, noivar e casar com um
menino. Um aluno ainda complementou: e vai ter filho, não é pró Então respondi: é isso mesmo.

No grupo focal, quando foi feita a pergunta: o que é sexo e o que é sexualidade algumas professoras
responderam:

[...] sexo pra mim é prazer a dois. Eu vou ser redundante, sexo pra mim é um casal. Eu tô falando de um
casal hetero [...]. Sexualidade pra mim é o prazer na descoberta de se conhecer, de gerar sentimentos e
sensações de provocar, de reagir, e de saber quem você é. Envolve, portanto, características físicas e
também emocionais que também são construídas com o tempo. As características físicas [...] do gênero. [...]
ser mulher ser homem (sic) Professora Lúcia

[...] Sexo é o que gera uma outra vida, é amor ou não, porque as vezes se faz sexo sem amor. É a união
entre dois corpos. Pra mim é, um casal hetero. (sic) Professora Telma

[...] Sexo, pra mim, é um momento de entrega, descoberta, satisfação mútua entre pessoas que se
completam, que se entendem, gerando prazer. Envolve vontade, desejo de estar junto, cumplicidade,
expectativa. Quando ambos estão dispostos, desejosos de sentir e de dar prazer, torna-se algo muito bom e o
desejo de reviver o momento se prolonga, quando apenas um se dedica, o sexo se torna monótono e sem
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sentido. Se ele ocupa uma parte da vida de um casal de forma que os una mais, ele desperta o desejo de
gerar novas vidas. (sic) Professora Nadia

[...] Sexo, pra mim, é a representação a partir de características físicas, (masculinas ou femininas), que nos
definem com base numa aparência, como pertencentes a um gênero ou outro, quanto a nossa condição de
seres humanos com diferentes características biológicas. (sic) Professora Nelcina

Ainda falando sobre o prazer sexual, 23 professoras não concordam que o sexo anal seja uma prática legitima
para homens ou mulheres. Algumas falas a seguir:

[...] eu não concordo, pois a mulher pode fazer o sexo mesmo normal, que o anal. Os homens fazem porque
não tem uma vagina. (sic) Professora Rosana

[...] Eu não sei nem o que eu respondo. Não sei, pois quando começou eu ia até dizer logo que eu não
concordava. Agora eu já não sei se eu não concordo totalmente. Eu não sei. Aí todo mundo falando, eu me
remeto a minha educação, a minha vida mesmo. A minha vida sexual mesmo, enquanto mulher. Eu me vejo
cheia de tabus. Eu não sei se eu concordo ou não concordo. Sinceramente, não tenho noção. Mesmo
pensando em mim, eu tento me colocar pensando em outro casal... (sic) Professora Corina

[...] eu não concordo com o sexo anal. [...] o nus é uma área para sair. Eu acho anti-higiênico. (sic)
professora Bethnia

[...] Eu também não concordo com o sexo anal, com o homossexualismo. Eu não acho normal porque, assim
quando Deus criou o homem e a mulher, já deixou a vagina e o pênis para entrar na vagina, né. (sic)
Professora Síria

[...] Eu não concordo por duas formas. Em relação à crença biblicamente, é proibido. É uma crença que eu
tenho. E pela questão científica também é comprovado que existem questões irreversíveis, quando se é
praticado o sexo anal. (sic) Professora Marilda

[...] não concordo. Não acho natural! Não acho natural pelas questões biológicas. Eu acho que o corpo como
um todo já vem preparado para determinadas práticas. Eu acho que não seria ... eu vejo como uma agressão.
(sic) Professora Joelma

A partir da CENA 2.1 e os discursos sobre o que é sexo e sobre concordar ou não com a prática do sexo anal,
as definições da professoras Nadia, Lúcia e Telma demonstram que elas classificam sexo como o ato sexual e,
como tal, deve ser realizado entre duas pessoas do sexo biológico oposto para dar prazer, mas para também
procriar. Observa-se o pensamento prescrito pela heterossexualidade compulsória, que determina a
legitimidade da prática sexual só entre homem e mulher e ainda que deva resultar na procriação.

A fala das professoras Nelcina e Síria evidenciam que elas atribuem o gênero ao sexo biológico. Esta idéia vai
corroborar com o que Messeder, Martins e Miranda (2010, p.61) afirmam:

Haraway, Nicholson (2003) destaca o trabalho de Gayle Rubin, que introdiziu a
expressão de sexo/gênero sendo o sexo a base que sustenta os significados
culturais. Este pensamento reflete um aspecto importante do pensamento do século
XX sobre socialização. Ainda segue dizendo que Nicholson utiliza-se da metáfora do
corpo como uma espécie de cabide, onde são presos diversos mecanismos culturais,
especialmente vinculados com o comportamento e a personalidade para “clarear” o
sentido da relação entre a socialização e a biologia. A partir da perspectiva, a autora
sublinha vantagens e desvantagens para a teoria feminista. A vantagem é a
possibilidade de perceber as diferenças entre mulheres, mas a desvantagem é a
constatação de que as constantes da natureza explicam certas constantes sociais.
Esta perspectiva, apesar de afasta-se do determinismo biológico continua a crer que
a identidade sexual é considerada como fenômeno universal.
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Ainda refletindo sobre as falas de Rosana e Síria sobre o sexo anal ser prática do homem homossexual,
devemos refletir que sexo entre homens não é só anal. E ainda a relação homossexual não é restrita ao sexo
entre as pessoas.

A fala de Corina que diz ter dúvida sobre o que dizer demonstra que algumas professoras já estão repensando
sobre a heteronormatividade permeada nos conteúdos de gênero e sexualidade. Quando ela diz “tenho
dúvida” já se percebe uma reflexão que o pensamento que tinha mediante sua educação não é rígido para o
assunto mediante o seu contato com outras posições. E isto é possível ser observado nos discursos de outras
professoras quando se defrontam a situações que contradizem suas crenças familiares ou religiosas.

Assim, considero fundamental uma formação docente que, com base em referenciais teóricos que articulam o
campo da Educação Infantil à área dos estudos sobre gênero e sexualidade, venha consolidar a superação de
preconceitos expressos em representações e práticas pedagógicas, que vem contribuindo para a perpetuação
do desrespeito às diferenças e das assimetrias de gênero e suas interseccionalidades, afetando indivíduos que
ainda estão no primeiro nível da Educação Básica, com repercussões de grande significado na construção de
suas identidades.
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