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Resumo 

O presente trabalho apresenta-se como um recorte de uma pesquisa mais ampla, tendo como 

objetivos: a) sistematizar teorizações acerca do desenvolvimento da sexualidade da criança e 

das implicações destas para a Educação Infantil; e b) analisar concepções de professores da 

Educação Infantil relativas ao tema. Constata-se que no contexto da Educação Infantil são 

comuns manifestações das crianças relativas à sua sexualidade, o que constitui um grande 

desafio para os professores desse segmento. A pesquisa envolveu estudo bibliográfico, análise 

documental e dados empíricos construídos mediante entrevistas semi-estruturadas junto a 

cinco professoras atuantes na Educação Infantil na rede pública e privada de Natal e da 

Grande Natal/RN. Os resultados apontam para a necessidade de sistematizações sobre a 

temática na formação docente. 
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SEXUALITY IN CHILDHOOD EDUCATION: THE PLAYS AS MANIFESTATIONS 

OF CHILDREN AND TEACHERS' CONCEPTIONS 

 

This work presents itself as a cutting from a larger study, aiming to: a) systematize theories 

about the development of the child's sexuality and the implications of them for Childhood 

Education, and b) analyze teachers' conceptions of Childhood Education concerning the 

theme. It appears that in the context of Childhood Education are common manifestations of 

children relating to their sexuality, which is a major challenge for teachers in this segment. 

The research involved bibliographic research, documentary analysis and empirical data built 

by semi-structured interviews with five teachers who work in Childhood Education in public 

and private schools of Natal and of the big Natal/RN. The results indicate the need for 

systematization about the subject in teacher formation.  
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No contexto de instituições de Educação Infantil, são comuns as 

manifestações das crianças relativas à sexualidade. Segundo relatos de 

profissionais que atuam nessa etapa de ensino, constantemente as crianças 

expressam, nas brincadeiras e nas falas, suas ideias, bem como dúvidas e 

curiosidades a respeito do próprio corpo, do corpo do outro, do ser menino ou 

menina, dos papéis sociais assumidos pelos adultos nos relacionamentos afetivos e 

familiares. Diante dessas situações, geralmente os professores – e os adultos em 

geral – mostram-se incomodados e despreparados para assumirem o papel de 

educadores/condutores em sua educação. 

Sendo os professores os responsáveis por prover as condições desse 

processo, passamos a nos inquietar, enquanto ainda professora em formação, com 

relação às questões relativas à sexualidade das crianças como algo inerente a esse 

desenvolvimento, visto que se apresenta no dia a dia de toda criança, seja em casa 

ou na escola, segundo os relatos já referidos. Na verdade, nos encontrávamos, 

como aquelas professoras, de quem ouvimos tantos relatos, despreparadas para o 

enfrentamento de tais situações. 

A Educação Infantil tem como finalidade definida na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 cuidar e educar crianças de zero a 

cinco anos e 11 meses2 em ação complementar à da família promovendo condições 

de pleno desenvolvimento para as crianças em todas as suas dimensões. 

Entre essas dimensões, encontra-se o desenvolvimento da sexualidade da 

criança que, pelo caráter de complexidade que assume em nossa cultura, constitui 

um dos grandes desafios à atuação do professor. Desafio porque, no âmbito da 

educação infantil, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático, 

há poucas explorações e pouca divulgação a respeito. 

Reconhecemos, como afirma Felipe (2001), que o tema tem sido cada vez 

mais discutido por especialistas e leigos, principalmente na mídia, e que as crianças 

têm tido, como nunca na história, acesso a informações relativas à sexualidade, 

ainda que, muitas vezes, de forma equivocada, estereotipada e até preconceituosa 

(FELIPE, 2001).  

                                                 
2 Conforme a Lei 11.274/2006, estabeleceu-se a ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, 
inserindo-se a criança de 6 anos nesse nível de ensino. Desse modo, a faixa etária da Educação 
Infantil foi redefinida para 0 a 5 anos e 11 meses. 
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Por outro lado, são comuns, principalmente no contexto da Educação 

Infantil, manifestações das crianças relativas à sua sexualidade, seja nas perguntas 

que fazem buscando satisfazer suas curiosidades acerca de diferenças, funções e 

características dos órgãos genitais, seja nas brincadeiras que envolvem o prazer 

(proibido) de exploração do corpo, seja nas brincadeiras que envolvem papéis e 

características socialmente relativos aos gêneros, entre outras. 

Frente a essas manifestações, os professores, bem como os adultos em 

geral, quase sempre mostram-se despreparados para intervir de modo adequado às 

necessidades das crianças. São comuns, em instituições de Educação Infantil, 

relatos de sentimentos de incômodos, bem como de atitudes de repressão frente às 

ações das crianças quando envolvem esses conteúdos. Tais sentimentos e atitudes 

são representativos de uma não compreensão de seu verdadeiro significado no 

desenvolvimento das crianças.  

Assim, a partir das nossas vivências e dessas reflexões emergiram as 

questões de nosso estudo: como é concebida, teoricamente, a sexualidade infantil? 

Que implicações essas concepções teóricas podem ter para a prática educativa com 

crianças? Que concepções os professores que atuam em instituições de Educação 

Infantil têm sobre as manifestações da sexualidade da criança? Que ações das 

crianças eles compreendem como manifestações de sua sexualidade? 

O presente trabalho, portanto, consiste em um recorte de uma pesquisa 

mais ampla, que teve como objetivos: a) sistematizar conhecimentos das 

teorizações acerca da sexualidade da criança identificando implicações dessas 

teorizações para a prática pedagógica com crianças na Educação Infantil; b) analisar 

concepções de professores da Educação Infantil acerca das manifestações da 

sexualidade das crianças observadas no cotidiano. 

O estudo assumiu os princípios da abordagem qualitativa, segundo os quais, 

a investigação tem como fonte direta dos dados, o ambiente natural do objeto de 

estudo e o pesquisador como seu principal instrumento; é predominantemente 

descritiva e interpretativa; os processos interessam mais que os simples resultados; 

a análise dos dados é reflexiva e principalmente indutiva e, finalmente, as 

significações que os sujeitos investigados, bem como o pesquisador, atribuem ao 

objeto constituem a essência da pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

A partir desses princípios, e considerando nosso objetivo, o estudo assumiu 

o caráter de uma pesquisa exploratória, que segundo Gil (1991, p.45) “tem como 
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objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento das idéias ou a descoberta de intuições”. Como 

procedimentos metodológicos, nos valemos dos seguintes procedimentos: a) estudo 

bibliográfico sobre as teorizações mais significativas acerca da temática que possa 

fundamentar a construção e interpretação dos dados empíricos, dentre algumas 

teorizações, citamos Bettelheim (1982), Foucault (1985), Kupfer (1989), Aberastury 

(1992), Palacius; Hidalgo (1995), Freud (1996), Cifali; Imbert (1998), Morgado 

(2000), Felipe (2001), Shirahige; Higa (2004), (2004), Speller (2004), Louro (2007); 

b) análise documental pertinente à organização pedagógica da Educação Infantil 

com relação à questão da sexualidade das crianças; c) construção de dados 

empíricos através de entrevistas semi-estruturadas junto a cinco professores 

atuantes na Educação Infantil na rede pública e federal de Natal e da Grande 

Natal/RN.  

Na contemporaneidade, a partir de conhecimentos produzidos por diversos 

campos científicos – a filosofia, a história, a sociologia, a antropologia, a medicina, a 

psicologia, a pedagogia – concebe-se a criança como sujeito concreto, pessoa 

contemporânea – não um “vir a ser” – produtora de cultura – não apenas reprodutora 

– marcada por especificidades que a diferenciam dos seres humanos de outras 

fases ou ciclos de vida. Essas especificidades, definidas, tanto por fatores 

biológicos, quanto por condições sócio-culturais são, segundo Oliveira-Formosinho 

(2002) a vulnerabilidade-dependência, a capacidade de aprender e produzir cultura 

e a globalidade. A partir dessas especificidades, define-se que função social 

essencial da Educação Infantil é educar-cuidar, ou seja, garantir às crianças 

condições de desenvolvimento em todas as dimensões, de modo a contribuir para 

sua formação pessoal e social. Portanto, a questão da sexualidade, enquanto 

aspecto crucial dessa formação, precisa ser considerada na organização da 

proposta pedagógica dessa etapa educativa. 

Nessa perspectiva, buscamos, mediante análise do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998), cuja finalidade é 

referenciar práticas institucionais de educação de crianças pequenas, verificar de 

que modo essa questão encontra-se contemplada. Constatamos que, nesse 

documento, há uma incorporação significativa das teorizações acerca da temática. 

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998, v.2, p. 17) “A sexualidade tem grande 
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importância no desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas, pois 

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

necessidade fundamental dos seres humanos [...]”. 

Entende-se, a partir desse documento, que a sexualidade está presente na 

vida da criança desde o nascimento, e vai se desenvolvendo de forma diferente em 

cada momento da infância. Aos poucos, a criança vai aprendendo sobre seu corpo, 

suas sensações, sua sexualidade e seu gênero. Através das experiências é que ela 

vai construindo sua própria imagem. Por isso, a cultura social na qual a criança está 

inserida marcará, de modo significativo o desenvolvimento da sua sexualidade e, por 

conseguinte, de toda sua personalidade. 

Ainda de acordo com o RCNEI, (BRASIL, 1998, v.2, p. 18) “Tanto nas 

famílias como nas instituições, as explorações sexuais das crianças mobilizam 

valores, crenças dos adultos, num processo que nem sempre é fácil ser vivido. [...]”. 

As concepções dos pais, educadores e professores sobre a sexualidade infantil 

incidirão nas suas ações frente a estas manifestações e curiosidades infantis.  

A sexualidade pode ser compreendida, segundo Britzman (1998), como 

uma prática humana, cuja construção é histórica, está em permanente 

transformação e se faz em contextos culturais específicos que envolvem conflitos de 

necessidades e desejos, sendo, ao mesmo tempo, pública e privada, com 

significados contraditórios “algo de dentro dos corpos e feito entre corpos” 

(BRITZMAN, 1998, p. 155). 

Dentre os estudos sobre a sexualidade humana, destacam-se as idéias de 

M. Foucault (1985) a partir das quais é possível adentrar pela história da 

sexualidade e compreender como foi se constituindo sua natureza complexa e 

contraditória. Para o autor, essa história é marcada por relações de poder que se 

exerce na forma de interdição, mais exatamente a partir do século XVII ou da “era 

vitoriana”. “De anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas 

vagando, sem incômodo nem escândalo, entre os risos dos adultos [...] a 

sexualidade é, então, cuidadosamente, encerrada. [...]. Em torno do sexo, se cala” 

(FOUCAULT, 1985, p. 10). 

Segundo o autor, nos séculos subseqüentes, com suas múltiplas e 

contínuas transformações, as novas regras de decência passam a reger as 

enunciações sobre o sexo, definindo-se onde, quando e por quais sujeitos sociais 

seria possível abordar a questão. A partir dessa nova ordem, “estabelecem-se, 
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assim, regiões, senão de silêncio absoluto, pelo menos de tato e discrição: entre 

pais e filhos, por exemplo, ou educadores e alunos, patrões e serviçais” 

(FOUCAULT, 1985, p. 22). Ao mesmo tempo, e contraditoriamente, segundo o autor, 

são definidos espaços sociais onde a questão da sexualidade torna-se intensamente 

presente. Assim, de modo paradoxal, através de proibições e interdições, fala-se, 

constantemente, de sexo e, também, especificamente, da sexualidade das crianças. 

No contexto da psicanálise, a questão da sexualidade tem lugar central na 

compreensão do desenvolvimento psíquico humano e, mais especificamente, do 

desenvolvimento infantil. Há mais de duzentos anos, Sigmund Freud chocou a 

sociedade da sua época chamando a atenção sobre a sexualidade infantil. Trouxe à 

tona uma criança dotada de desejos, sensações, conflitos e afetos. É curioso notar 

que nos dias atuais, numa sociedade denominada pós-moderna, onde uma 

imensidade de informações é veiculada mundialmente, a todo instante, inclusive 

sobre sexo e sexualidade, a sexualidade infantil ainda é, frequentemente, tratada 

como algo proibido e constrangedor (ZORNING, 2008). 

De acordo com a teoria freudiana, existem, na sexualidade humana, 

impulsos presentes desde a infância. Esses impulsos ou pulsões parciais são 

manifestações da sexualidade infantil, que se classificam da seguinte forma: pulsão 

oral, referente ao prazer da sucção; anal, referente à defecação e escópica, que se 

refere ao olhar ou as curiosidades. 

É importante destacarmos que tais pulsões parciais são vividas na infância 

sem despertarem para a genitalidade, pois ainda não tem direção a um objeto 

específico (KUPFER, 1989; SHIRAHIGE; HIGA, 2004). Na criança, portanto, a 

satisfação erógena é auto-erótica, já que é no próprio corpo que ela procura formas 

de prazer, e só buscará dirigir seu impulso a um outro objeto sexual depois que 

todas as pulsões forem reunidas para conformar a genitalidade, o que se dará, 

segundo as proposições freudianas, na puberdade. Esses impulsos ou pulsões 

seriam aspectos perversos, ou seja, desvios da libido, como a psicanálise denomina 

a energia sexual, do seu objeto e fim. 

A fim de conhecermos como estas questões se apresentam no contexto da 

Educação Infantil, buscamos agora apresentar, com base nos dados construídos por 

meio das entrevistas desenvolvidas, as concepções das professoras, bem como 

fazer uma reflexão de suas falas à luz das teorizações acerca da sexualidade, mais 

precisamente, da sexualidade da criança. É válido destacarmos que os sujeitos da 
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nossa pesquisa, tiveram suas identidades, alunos e instituições de trabalho 

preservadas. Dessa forma, preferimos nomeá-los como: Professora A, Professora B, 

Professora C, Professora D e Professora E. 

A nossa principal preocupação, portanto, consiste em conhecer, ainda que 

em caráter exploratório, como os professores da Educação Infantil concebem a 

sexualidade das crianças. Pois, sabemos que a prática pedagógica junto a essa 

etapa educativa envolve diversos desafios a serem enfrentados pelos professores, 

dentre os quais, apresenta-se a sexualidade que é considerada como algo difícil de 

lidar no dia-dia com crianças. Isso ocorre, justamente, pelo fato dessa questão ainda 

ser tomada em nosso contexto como algo privado e carregado por discursos 

moralistas que emergem de diversas instâncias como a igreja, a família e a escola. 

Desse modo, nossa concepção frente às experiências sexuais da criança 

depende muito de como nós as vivenciamos em nossa infância e como nosso meio 

cultural as significa e ainda de como temos acesso a essas significações. É, 

portanto, nesse sentido que Freud nos diz que “Só pode ser pedagogo aquele que 

se encontrar capacitado a penetrar na alma infantil” (FREUD, apud KUPFER 1989, 

p.48). Sendo assim, como responsáveis por educar-cuidar das crianças em todas as 

suas dimensões, se faz necessário que adentremos em seu universo, buscando 

resgatar as lembranças de como experienciamos a sexualidade na nossa infância a 

fim de melhor compreendê-las e ajudá-las nesse desenvolvimento. 

Considerando, portanto, que nossas ações e reações são orientadas por 

nossas concepções, crenças e valores, ainda que não tenhamos consciências deles, 

buscamos apreender, junto às professoras, suas significações e modos de ação 

relativas às manifestações da sexualidade das crianças e as agrupamos nos 

seguintes eixos temáticos: Concepções sobre a sexualidade da criança; 

Concepções sobre manifestações da sexualidade das crianças; e A sexualidade 

infantil na formação acadêmico-profissional. 

No presente trabalho destacamos apenas as concepções destes 

profissionais a respeito das manifestações da sexualidade das crianças. Mediante 

suas respostas, constatamos que, em seu entender, as manifestações sexuais das 

crianças se fazem presentes de muitas formas no cotidiano da escola: curiosidades 

pelo corpo do outro, brincadeiras de namoro, separação e atração/preferência por 

gênero e vivências corporais envolvendo partes íntimas. Dentre estas expressões 

sexuais, ressaltamos a seguir o que nos dizem as professoras sobre as 
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“brincadeiras de namoro”, que apresentam-se como algo muito comum entre as 

crianças. 

Sobre esse tipo de manifestação, as professoras entrevistadas nos relatam 

que: 

 

[...] já ficam falando em namoro [...] Só as curiosidades deles falarem, por 

exemplo, a Maria tá namorando com o João... (Professora A). 

 

Aquele menino que só quer aquela menina [...] Eu tenho um caso aqui de 
Pedro e Raquel. E a gente percebe que ele tem muita admiração por ela... [...] Que 
pode até ser um pouco de atração... (Professora B) 
 

[...] porque só fala no namorado da tia: “Porque o namorado da tia vem me 
buscar; eu vou com ele. E ela fala em namoro aqui. (Professora C) 
 

[...] surgiu lá na minha sala, uma menina encantada por um menino. Um 
amor platônico, não correspondido. Ela louca por ele e ele num tá nem aí. 
(Professora E) 

 

Diante dessas expressões, explicita-se como o “falar em namoro” entre as 

crianças é presente no cotidiano da Educação Infantil, expressando assim, as muitas 

formas que podem experimentar e vivenciar sua sexualidade. 

Sobre essas questões, Aberastury (1992, p. 63), afirma que 

 

Os desejos genitais adquirem pujança entre os três e os cinco anos e se 
expressam em vários tipos de atividade, de modo que somente uma parte 
deles fica livre para a relação edípica com os pais. As brincadeiras sexuais 
entre crianças são a norma. 
 

 

É em virtude da conquista de algumas capacidades, como o controle do 

próprio corpo, que a criança passa a buscar compreender o ambiente em que vive a 

partir da exploração dos prazeres que o corpo pode lhe oferecer. Dentre essas 

descobertas, encontramos o interesse das crianças pelo outro sexo, expressando-se 

também através do falar em namoro. 

Analisando o que nos contam estas professoras, constatamos que tais 

acontecimentos são pertinentes ao desenvolvimento da sexualidade infantil, como 

observamos nas falas das professoras A, B, D e E. Já conforme a Professora C, a 
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criança que manifesta tais atitudes em sua sala só o faz por ter influências do 

namoro da tia. Ou seja, esta professora acredita que o desenvolvimento de tal 

prática só se dá por estímulos externos. 

Diante disso, entendemos ser necessário destacar o que nos dizem as 

teorizações sobre isso. Citamos como exemplo o que nos fala Nunes (2006, p. 80) 

 

Outra situação notadamente comum na escola e nas unidades de 
educação infantil refere-se ao namoro. Muitos relatos demonstram que, por 
volta dos cinco até os dez anos, muitas crianças indiquem e verbalizem no 
grupo o fato de estarem “namorando” esta ou aquela criança. Este é um 
jogo carregado de emoções para as crianças. A criança não vive 
realisticamente um namoro propriamente dito. É um pseudonamoro, 
também baseado nos códigos de imitações da TV e nos estereótipos do 
momento. 

 

 

Sendo assim, mesmo considerando a sexualidade pertencente ao 

desenvolvimento do sujeito, também acreditamos na real influencia que tem o meio 

sobre as atitudes das pessoas, pois como já afirmamos antes, a sexualidade não se 

constitui apenas por meio de fatores orgânicos, mas, e principalmente, a partir de 

processos histórico-culturais. Já que, mesmo as crianças tendo a necessidade de 

descobrir e experimentar as sensações/desejos do corpo, elas também são 

fortemente estimuladas por fatores externos, como por exemplo, a interação, no 

contexto onde vivem, com pessoas que namoram, notadamente mais velhas que 

elas, adolescentes e adultos, bem como pela interação com práticas de namoro 

através da mídia televisiva, na forma de novelas, filmes e programas. Desse modo, 

na busca de encontrarem-se em meio a seu grupo social, as crianças passem a 

imitar/reproduzir as práticas dos mais velhos que as rodeiam.  

Desse modo, as explorações que as crianças fazem do próprio corpo, bem 

como do corpo de colegas, como ainda as curiosidades que manifestam em relação 

às partes íntimas ou conteúdos correlatos, como ainda as brincadeiras relativas a 

papéis sociais de marido e mulher, namorado e namorada, com trocas de atitudes 

carinhosas, são parte de seu processo de desenvolvimento, o que pode estar sendo 

mais acirrado com as experiências a que têm sido expostas na sociedade atual. Nos 

dias atuais, as crianças têm tido acesso a uma ampla variedade de informações 

relativas à sexualidade. Músicas, filmes, programas de TV, até mesmo os dirigidos 
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ao público infantil, trazem conteúdos relativos a sexo e sexualidade de forma intensa 

e contraditória. Como afirma Louro (1997) 

 

A evidência que a sexualidade e as relações entre gêneros vêm ganhando 
nas revistas, nos filmes, nos outdoors, na televisão ou na publicidade é 
notável. Sua centralidade na cultura infanto-juvenil também não pode ser 
negada. Mas, certamente, os discursos que estão sendo feitos em torno 
dessas questões estão carregados de múltiplos sentidos, distintas 
possibilidades (LOURO, 1997, p. 39). 

 

 

Mas, apesar da maciça presença do tema no cotidiano das crianças na 

atualidade, em decorrência de uma concepção de criança já superada teoricamente, 

muitos adultos, corroborando as ideias freudianas de recalque, ainda “acreditam” 

que as crianças nada sabem sobre a sexualidade, ou seja, que só vão apreendê-la e 

desenvolve-la, a partir de fatores orgânicos, somente a partir da adolescência, 

tomando a criança um “ser puro” e tomando a sexualidade como atividade sexual 

tipicamente adulta. 

Contraditoriamente a essa profusão de apelos à sexualidade, do que é 

mostrado/imposto à criança de diversas formas, ela não pode falar por si mesma, 

bem como acredita-se que não pode experimentar, ou ainda, numa concepção de 

criança como mero reprodutor de cultura, que se ela “experimenta”, suas ações e 

significações são cópias dos adultos. No entanto, Louro (1997, p. 40), acredita que 

 

[...] elas e eles experimentam formas de prazer e de desejo, com seus 
corpos e com o de seus parceiros e parceiras, na escola e fora dela; 
convivem com muitas e diversas pessoas as quais, por sua vez, podem 
viver suas identidades de gênero e sexuais de muitas formas. A sexualidade 
é um terreno sobre o qual crianças e jovens têm especial curiosidade e 
interesse, um assunto que ocupa suas conversas e que integra, de muitos 
modos, a cultura juvenil e infantil. 

 

 

Assim sendo, há especificidades/singularidades nas formas como as 

crianças se relacionam com os conteúdos “sexuais”; são formas próprias, 

constituídas nas relações sociais, no meio cultural em que se encontram 

inseridas, mas, cuja internalização se processa, como propõe Vygotsky (1998) 

como transformações, re-significações. Mas, como tais internalizações são 

mediadas pelos outros e pela linguagem, essas significações das crianças vão, 
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por sua vez, se constituindo e se transformando em função das possibilidades 

que os adultos lhes oferecem com suas próprias ações e significações. 

Assim, incorporando as proposições teóricas, o RCNEI (BRASIL, 1998, v.2, 

p. 18,) considera que a forma como os adultos agem frente às “explorações 

sexuais da criança de seu próprio corpo e aos jogos sexuais com outras 

crianças, [...] podem suscitar diferentes reações, desde atitudes de provocações 

e exibicionismo até atitudes de extremo retraimento e culpa”. Desse modo, a 

forma como os pais ou professores/educadores concebem a sexualidade infantil 

incidirá fortemente na forma da criança compreender, sentir e viver sua própria 

sexualidade. 
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