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RESUMO

As discussões acerca da sexualidade têm ganhado vez mais espaço nas discussões e estudos científicos.
Fundamental na formação da personalidade está intrinsecamente relacionada aos pensamentos e ações.
Sendo assim, a sexualidade se expressa também através do corpo, na subjetividade única de cada sujeito.
Ela mostra sua dimensão existencial, quando pensada como direito individual, da ordem do íntimo, que
envolve o sujeito em sua totalidade. Este texto é um recorte da pesquisa monográfica, onde buscamos
questionar as relações de sexualidade e gênero no âmbito da Educação Infantil, que enquanto instituição
educativa cumpre um papel socializador, proporcionando o desenvolvimento da identidade das crianças,
por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação. Este trabalho aborda a
importância da ação do professor no desenvolvimento sexual da criança na Educação Infantil. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. O resultado apontou a necessidade de uma formação
docente que vise atender tais necessidades.
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ABSTRACT

The discussions of sexuality have gained more space in the discussions and scientific studies. Important in

shaping the character is intrinsically related to the thoughts and actions. Sexuality is also expressed

through the body, the unique subjectivity of each person. It shows its existential dimension when

considered as an individual right, the order of the intimate, involving the subject in its entirety. This text is

part of a research monograph, where we seek to question the sexuality and gender relations in the context

of early childhood education, as an educational institution that plays a socializing role, providing the

identity development of children through diverse learning, undertaken in cases interaction. This paper

discusses the importance of the teacher&39;s action in sexual development of children in kindergarten.

The methodology used was the literature research. The results pointed to the need for teacher training

aimed at meeting those needs.
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O processo educacional de um indivíduo acontece a partir do seu nascimento, e por meio da interação com
o meio em que vive, nas relações com a família e, especialmente, na escola, a qual representa um espaço
mais amplo do que o primeiro, pois congrega diferentes condições materiais, culturais, psicológicas e
morais providas pela própria instituição educacional e pelos sujeitos envolvidos no processo educativo. O
deslocamento das crianças &9472; quando saem do ambiente familiar para o escolar &9472; propicia-lhes
trocas de experiência com quem pode não participar do mesmo contexto sociocultural que o seu. Em
outros termos, o acesso à escola favorece o contato com o outro, o estabelecimento de relações com o
igual e o diferente, a interação, além da aquisição e produção de conhecimentos. Assim, os
estabelecimentos escolares dedicados à educação infantil têm papel fulcral no processo de formação,
socialização e preparação do indivíduo para encarar as exigências que o mundo lhe apresenta, cooperando
para o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas
em situações de interação.

Entretanto, o cumprimento dessa tarefa não tem sido fácil. Num sentido geral, a escola vem sendo
desafiada a lidar com temas e questões cada vez mais complexos, antes não contemplados em suas
práticas curriculares. Muitos desses entraram em pauta a partir das mudanças sociais provocadas pelo
processo de globalização que tem afetado o mundo nas últimas décadas, em ritmo acelerado, sobretudo
após a segunda metade do século XX.

O acesso à informação e às várias tecnologias comunicacionais, a redução do tempo gasto na transmissão
da informação e no transporte de mercadorias e pessoas, a luta por direitos de grupos marginalizados,
como mulheres, homossexuais e negros, a abertura da escola para atender uma clientela vasta e diversa,
são fatos presentes nas culturas, nas instituições e no cotidiano de cidadãos de sociedades complexas
ocidentais. Logo, a escola, como uma dessas instituições, foi e tem sido obrigada a incorporar em seu
fazer pedagógico questões como sexualidade, relações de poder entre homens e mulheres, identidade
étnico-racial, pluralidade cultural, entre outras temáticas já apontadas por documentos oficiais norteadores
da educação brasileira, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998).

Nesse contexto, a Educação Infantil que atende crianças de 0 a 5 anos, é convocada a ampliar a discussão
desses assuntos desde cedo. Todavia, abordar a sexualidade em sala de aula ainda surge como um desafio
que permeia a prática pedagógica dos docentes das diferentes áreas e níveis de ensino. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a sexualidade infantil desenvolve-se desde os
primeiros dias de vida e segue manifestando-se de forma diferente em cada momento da infância, uma
vez que as crianças são curiosas em relação ao próprio corpo e ao corpo do outro, percebendo as
diferenças e questionando-as.

A sexualidade é parte integrante da personalidade de todo ser humano, e o seu desenvolvimento pleno
depende da satisfação de necessidades básicas como o desejo de contato, intimidades e expressões
emocionais, articulado com o modo como se constrói como homem e como mulher. Fundamental na
formação da personalidade, ela está intrinsecamente relacionada aos pensamentos e ações,
expressando-se também através do corpo, participando no processo de subjetivação de cada um de nós.
Enfim, embora ainda se constitua uma tarefa árdua para muitos docentes em sua prática pedagógica, é
fato que o tema se apresenta desde a Educação Infantil, seguindo pelos outros anos escolares e por toda a
vida do indivíduo.

SEXUALIDADE E GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A concepção de criança no final do século XIX estava alicerçada na ideia de que eram seres puros.
Contudo, essa ideia de pureza não perdurou por muito tempo. Ariès (1978, p.156) ressalta que "na
sociedade medieval a criança a partir do momento em que passava a agir sem solicitude de sua mãe,
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ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes". Neste sentido, a criança era tratada
como um adulto.

Segundo Ariès (1978), a infância foi uma invenção da modernidade, constituindo-se numa categoria social
construída recentemente na história da humanidade. Nesta perspectiva, o sentido dado à infância deve ser
considerado a partir de diferentes elementos e contextos sociais. As crianças recebiam atenção até os
quatro anos; a partir desta idade, já participavam das mesmas atividades dos adultos, inclusive orgias,
enforcamentos públicos, trabalhos forçados nos campos ou em locais insalubres. Além de serem alvos de
todos os tipos de atrocidades praticados pelos adultos, parecia não existir nenhuma diferenciação maior
entre elas e os mais velhos; eram vistas como adultos em miniatura. (SARAMAGO, 1994).

De acordo com Nunes e Silva (2006), a mudança de pensamentos em relação à criança iniciou-se no final
do século XVII, a partir da reforma católica na França, e da implantação do puritanismo protestante na
Inglaterra - a criança passou de um lugar sem importância ao centro da família. Isso se deu porque

a mudança cultural, influenciada por todas as transformações sociais, políticas e
econômicas que a sociedade vem sofrendo, aponta para mudanças no interior da
família e das relações estabelecidas entre pais e filhos. A criança passa a ser
educada pela própria família, o que fez com que se despertasse um novo
sentimento por ela (ROCHA, 2002, p.56).

Pensar a infância frente a essa nova concepção nos leva a perceber a criança enquanto sujeito social com
dinâmicas próprias &9472; o que, segundo Saramago (1994), se constitui em um processo contínuo onde
as identidades são a cada momento reconstruídas. Isso nos permite dizer que a trajetória social da criança
envolve um grupo social específico com práticas e representações inerentes a tal grupo na produção das
próprias identidades influenciadas por fatores externos que interferem nos relacionamentos com os seus
pares e com os adultos.

Frutos do meio em que vivem, as crianças, ao ingressarem na escola, incorporam valores e manifestações
culturais que são perpassadas ao longo das gerações, percebidas nos espaços de educação infantil,
através do toque, manifestações de carinho, e das atitudes espontâneas que acontecem enquanto crescem
e se desenvolvem.

Todavia, conversar sobre esses temas em sala de aula permanece tabu, necessitando grande empenho em
termos de disposição pessoal e institucional, além de preparação do profissional de educação. Falar sobre
o corpo, especialmente no âmbito da Educação Infantil torna-se relevante, assumindo que o corpo
compreende “um aspecto importante do processo de diferenciação do eu e do outro e da construção de
identidade” (BRASIL, 1998, p. 25).

Conforme Nunes e Silva (2006, p. 33), “a postura assumida diante da sexualidade varia muito de acordo
com a sociedade, sua cultura, seu contexto histórico e ideológico […]”. Em suas reflexões sobre corpo e
sexualidade, Foucault (2011) elucida que o corpo não se constitui apenas enquanto produto da cultura,
mas como um espaço direto para a implementação do controle social. O corpo e a sexualidade
compõem-se por meio de processos culturais e das relações que estabelecem à práxis determinada e
determinante desse controle social, ou seja, por meio da cultura se faz o corpo e por meio do corpo se
controla a sociedade. Em virtude disso, argumentamos a favor de uma educação sexual para a infância em
uma perspectiva esclarecedora e emancipadora.

A sexualidade infantil apresenta-se na escola como um grande desafio pela transformação que promove na
prática educativa, ao desvelar os silenciamentos sobre o tema. A sexualidade e o seu desenvolvimento são
marcados pela cultura e história de cada sociedade, que confere regras e influencia o comportamento dos
indivíduos. Essa marca cultural também se faz presente no desenvolvimento da sexualidade infantil pelo
modo, por exemplo, como os adultos reagem ao prazer manifesto pela criança nos primeiros movimentos
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exploratórios que fazem em seu próprio corpo.

Nunes e Silva (2006, p. 52-53), ao dissertarem sobre o corpo da criança e a sua exploração, afirmam que,

desde que nasce a criança, vive sua sexualidade. Primeiro através da
amamentação onde estabelece seu primeiro contato sexual com a mãe. Depois ao
sentir-se no mundo exterior ao útero materno sente-se simultaneamente sexual à
medida que estabelece as mais rudimentares frequências para a percepção
corporal, seja no tocar-se seja no ser tocada, o corpo é seu universo sexual.

Estes autores tomam o corpo como “essencial para a noção de sexualidade” e, acrescentamos, para a de
gênero. O corpo é o ponto de convergência de práticas sociais e culturais que produzem sentido em torno
do indivíduo e que o conduzem à percepção de si mesmo dentro de um leque vasto de rótulos que a vida
em sociedade nos oferece. Desde o nascimento, é por meio da materialidade corporal que a criança sente
e percebe o mundo. Os bebês desenvolvem-se e relacionam-se com as suas culturas por processos
construtivos de viver seus corpos segundo rituais, linguagens, representações, que transformam o corpo
biológico num corpo histórico e com sentido social (LOURO, 2000). Ao ingressar na escola, o corpo é
tomado como meio de produção de uma sexualidade normatizadora, através de práticas pedagógicas
disciplinares.

A escola não é só um espaço físico; enquanto instituição social depende da sociedade para estabelecer
mudanças. A prática educacional deve ser direcionada para uma revisão da ação pedagógica no sentido de
transformar o ambiente educacional em lugar de reconstruções. Para Demo (2002), a escola precisa ser
transformada, repensada. Ensinar é dar respostas à necessidade do aluno que procura aprender (VEIGA,
2006, p. 13).

É na família que a criança compartilha com seus familiares os valores morais e sociais, e também aprende
a expressar a sua sexualidade; um aprendizado informal. Contudo, o que se observa e se ouve dos pais ou
outros membros da família é que há uma dificuldade em discorrer sobre o tema com as crianças. As
descobertas de Freud (1976) sobre a sexualidade infantil provocaram grande espanto na sociedade
conservadora do final do século XIX, visto que nessa época a criança era vista como um símbolo de
pureza, um ser assexuado. Se o espanto não é o mesmo, estamos seguros de que, mesmo hoje, há
medos sentidos e apuros enfrentados por muitos adultos quando provocados a conversar sobre tal
temática com uma criança.

O falar sobre sexo está circundado por questões históricas, culturais, sociais e políticas. Nunes (1987,
p.15) considera que

[…] falar em sexualidade implica retomar alguns recursos metodológicos: a
história, a antropologia, a moral e a evolução social. Não se fala da sexualidade
de maneira fragmentada, dividida, estanque. As relações sexuais são relações
sociais, construídas historicamente em determinadas estrutura, modelos e valores
que dizem respeito a determinados interesses de épocas diferentes. Esse
relativismo não pode ser irresponsável. Ele nos permite perceber a construção
social da sexualidade sem, contudo, fazê-lo de modo destrutivo ou imaturo.

Desse modo, não é possível versar sobre sexualidade sem considerar essas questões que envolvem o
indivíduo. As crianças são fruto do meio em que vivem, logo apreendem costumes e valores do meio social
em que estão inseridas e, de acordo com ele, construirão o seu jeito de vestir, de falar, de pensar, de
relacionar-se, enfim, de viver como seres sexuados. A escola é uma ponte entre o conhecer e o fazer de
docentes e discentes, e o professor é um agente muito importante nos processos de discussões que
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venham possibilitar mudanças na sociedade.

Nunes (1987) afirma que uma educação para a sexualidade deve ultrapassar as concepções descritivas e
vincular a ciência de uma dada época às demandas e pressões sociais que sobre ela são exercidas
diretamente. Deve ser entendida como uma construção política, histórica, marcada pelas mudanças
econômicas e estruturais da sociedade capitalista, como uma construção dinâmica, pois a ciência é um
conjunto de conhecimentos que se desenvolve, se acumula, se transforma e se reestrutura em função de
uma organização social.

Nesta perspectiva, é preciso que a escola pense em uma educação inteira, abarcando além das questões
cognitivas, mas também as de gênero e sexualidade. Faz-se necessária uma educação que contemple o
contexto histórico e social onde os sujeitos são construídos como seres individuais na coletividade e sem
os fragmentos dogmáticos, muitas vezes, por ela estabelecidos.

Para Dayrell (1997, p.141), a escola converte-se também em “espaço de formação ampla do aluno, que
aprofunde o seu processo de humanização, aprimorando as dimensões e habilidades que fazem cada um
de nós seres humanos”. Logo, é fundamental levar em consideração assuntos relacionados às temáticas de
gênero e sexualidade, pois a escola não pode se omitir frente a essa realidade, pois representa um espaço
diversificado, onde os seus sujeitos reproduzem as mais variadas atitudes.

Não se pode pretender uma formação docente de maneira engessada em currículos formativos e
específicos de cada área do conhecimento, mas perceber a profissão de ser professor em diferentes
direções e sob outros olhares frente ao atual discurso ideológico, que exige do professor uma ação
autônoma, íntegra e responsável, haja visto que as sociedades modernas necessitam de indivíduos
capazes de pensar criticamente, que questionem os padrões sociais vigentes e produzam ações que
transformem a realidade atual.

Nesse sentido, a Educação Sexual não seria uma tarefa à parte do processo educativo e do cotidiano
escolar, mas estaria inserida no processo educativo como um todo, a iniciar-se desde a Educação Infantil.
Para atender a essa proposta,

[…] a formação de educadores e educadoras tem de ser considerada não apenas
quanto à produção teórico-científica que embasa o conhecimento sobre a criança,
mas também quanto ao autoconhecimento. O preparo dos educadores e
educadoras implica o despertar de suas potencialidades, favorecendo a expressão
de sua criatividade, de sua sensibilidade (RIBEIRO; CARMARGO, 1999, p.51).

É preciso que quebremos os tabus arraigados na nossa prática pedagógica e avancemos rumo a uma
postura esclarecedora. Esteves (2007) afirma que a escola deve preparar os professores, principalmente
os da Educação Infantil, para lidar com as manifestações sexuais da criança, incluindo aspectos relativos a
gênero. Figueiró (2006) reforça esta consideração, pontuando que há necessidade de formação específica
para os educadores, com enfoque na área da sexualidade.

Neste sentido, a escola passa a ser também um agente responsável na educação sexual das crianças e se
faz necessário que as instituições de ensino tenham profissionais habilitados para compreender as diversas
manifestações que podem ser exteriorizadas pelas crianças em detrimento das repressões.

É necessário inserir a criança nos debates sobre sexualidade e gênero. A sexualidade, compreendida como
os diferentes modos de pensar e sentir os prazeres, não se concentra apenas numa realidade adulta.
Freud (1856-1939) lembra-nos de que, enquanto bebê, o indivíduo expressa a sexualidade, uma vez que
esta se insere no campo dos prazeres e, ao sugar o peito da mãe, a criança estaria exercendo um ato
sexual. Isso se dá não numa conotação adulta, mas para compreender a evolução sexual que os indivíduos
percorrem do nascimento à fase adulta. Discutir sobre tal questão é enveredar-se por um caminho de

Pág.5/10



quebras de paradigmas e (re) construção de um novo olhar para a criança.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), o professor deve reconhecer como
legítimo e lícito, tanto por parte das crianças quanto dos jovens, as curiosidades acerca da sexualidade,
uma vez que fazem parte de seu processo de desenvolvimento. Assim, a informação correta, na medida e
na forma, “torna-se quase uma exigência para avaliar o peso dos rótulos que se incidem sobre ela […]”
(PAULA; REGEN; LOPES, 2011, p.26).

Por conta desses fatores, a postura do professor frente às manifestações da sexualidade das crianças não
deve ser de omissão, mas de esclarecimentos e de promoção de uma educação pautada por respeito e
preservação dos direitos. De acordo com Paula, Regen e Lopes (2011, p.125), “o papel do educador é
acompanhar os alunos nas descobertas, proporcionar-lhes experiências diversificadas e enriquecedoras,
apoiá-los e aceitá-los, mantendo sempre uma postura ética e de respeito”.

É nos espaços educativos que se encontra o ambiente propício para as construções ou desconstruções
dessas práticas. Ora, se a função social da escola também está em quebrar certos pensamentos
hegemônicos, temos de (re) pensar as relações de gênero na escola, e as práticas e posturas de
professores em uma perspectiva plural, fruto de um pensamento pós-moderno, caracterizado por uma
lógica desconstrutivista, isto é, visando a ruptura de padronizações entre o masculino e feminino.

Santos (2009, p.5-6) afirma que

a escola continua imprimindo, sob novas formas, sua marca distintiva sobre os
indivíduos, através de múltiplos e discretos mecanismos, como pequenos gestos
cotidianos que chegam a nos passar despercebidos; em reações automáticas,
cujos motivos e objetivos nos escapam e que repetimos sem ter, muitas vezes,
consciência do seu significado, uma vez que os interiorizamos no processo
educacional.

Essa postura de escola e professor normatizadores deve ser alterada. As novas demandas educacionais e
de relações exigem que, para além do anatômico e do campo do que é permitido para meninos/homens e
meninas/mulheres, há o reconhecimento de si e o respeito do outro.

Meireles (2009) relata que, quando em uma das atividades para colorir, a professora informa a um aluno,
que menino também pode colorir o desenho com lápis de cor rosa &9472; a postura do professor e das
próprias crianças caminha para a problematização e a quebra destes desses conceitos pré-determinados.
Para Louro (1997, p.34), “uma das consequências mais significativas da desconstrução da oposição binária
reside na possibilidade de que se abre para que se compreendam e se incluam as diferentes formas de
masculinidades e feminilidades que se constituem socialmente”.

A sexualidade infantil tem expressões diferentes do indivíduo adulto, e a sua demonstração é um processo
natural da curiosidade infantil. Cabe aos professores conhecê-la, respeitá-la e conduzi-la de forma
adequada, sem estimulação nem repressão, procurando refletir também sobre a própria sexualidade.
Nunes e Silva (2006, p.17) consideram que

a escola deve ser entendida como uma instituição social inserida na práxis social
como um todo e seu papel deve ser de formação de homens e mulheres
omnilaterias, capazes de apropriação plena de condição humana e inserção
emancipatórias no mundo do trabalho, da cultura e das vivências sexuais
realizadoras. […]. (grifo do autor).

Kuhlmann (1998), afirma que a discussão sobre gênero e sexualidade na Educação Infantil e as práticas e
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concepções de professores frente às manifestações de gênero e sexualidade das crianças estão
relacionadas aos novos cenários e transformações educacionais. Segundo Demo (2002), esses novos
contextos educacionais, nota-se que uma maior necessidade do acesso a informações corretas emerge,
uma vez que a aprendizagem é um fenômeno construtivo e que somente acontece se houver
reconstrução.

Para as crianças, esses momentos de prazer são naturais e devem ser respeitados e considerados como
uma fase normal dentro do desenvolvimento infantil. Nunes e Silva (2006, p.52) afirmam que “reprimir a
sexualidade da criança é reprimir seu corpo, que se constitui na base real de seu próprio ser, sua relação
consigo mesma e com sua personalidade”. Esses autores ainda acrescentam que

a sexualidade infantil é muito mais autêntica porque as crianças em geral não
precisam provar nada a ninguém e também não estão preocupadas com os
padrões de “normalidade” que a sociedade impõe aos adultos. Reprimir a
sexualidade da criança é reprimir seu corpo, que se constitui na base real do seu
próprio ser, sua relação consigo mesma e a sua personalidade. […]. (NUNES;
SILVA, 2006, p.52, grifo do autor).

Nesse contexto, a atitude do professor frente às manifestações sexuais das crianças é de muita
importância, pois a sua resposta ou posicionamento - esclarecedora, repressões ou omissa – poderá ter
implicações na formação da personalidade do aluno.

Castro e Ferrari (2011, p.09) defendem que a discussão de gênero e sexualidade na formação inicial é
importante, “uma vez que consideramos que escola é algo mais do que conteúdos conceituais”,
acrescentando que por esse motivo, a formação do professor é imprescindível para problematizar a
questão.

É importante que o professor saiba conversar, tratar desses assuntos com as crianças e, especialmente,
saiba lidar com as questões de gênero e as manifestações sexuais concernentes a tal grupo discente no
ambiente escolar. Uma atitude silenciosa pode até surtir um efeito repressivo por parte dos professores. É
conveniente que as respostas sejam diretas e simples a fim de que a curiosidade das crianças seja
atendida. Essa prática poderá desmistificar uma das impressões apontadas por Castro e Ferrari (2011) nas
suas investigações- a existência de silêncio e omissão por parte dos professores e professoras da educação
infantil.

A prática educacional deve ser direcionada para uma revisão das ações pedagógicas com o intuito de
transformar o ambiente educacional em espaço propício para a produção de conhecimentos, de
subjetividades e de confirmação e/ou reconstituição de trajetórias identitárias. Para Libâneo (1998), a
escola deve assegurar a todos a formação cultural e científica que possibilite autonomia crítica e
construtiva. Assim, a educação converte-se em ferramenta de construção de novos saberes para
transformação e emancipação do indivíduo. Desse modo, uma educação para a sexualidade envolve um
processo de educação geral que permeia todo o comportamento humano.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSIVAS

A sexualidade integra a vida humana de modo singular. O seu pleno desenvolvimento depende da
satisfação de necessidades básicas, tais como o desejo de contato, a intimidade, a expressão emocional,
sendo essencial para o bem-estar individual, interpessoal e social das pessoas. Ela é construída através da
interação entre os indivíduos e as estruturas sociais no decorrer de sua existência, nos diferentes períodos
de sua vida. A criança aprende sobre o seu corpo, a sua sexualidade, as relações de gênero, do mesmo
modo que aprende a falar, a andar e a comer.
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Diante disso, a sexualidade não pode ser vista de maneira fragmentada, mas sim, ser apreciada numa
visão mais ampla, contextualizada histórica, cultural, social e politicamente. Para tal, compreendemos que
os professores e a escola precisam desconstruir pensamentos universalizados em torno de gênero e do
que é a sexualidade da criança, bem como as suas necessidades e vontades.

Os educadores têm um papel importante no processo formativo das crianças, contudo precisam rever
ideias e percepções culturais universais sobre gênero e sexualidade relacionados à criança, sobre as suas
necessidades e seus desejos e sobre o estabelecimento das relações de gênero. Como o conceito de
gênero é relacional, coloca-nos em contato com o outro e põe-nos a percebê-lo de diversas formas.

Logo, para pensar uma Educação Infantil de qualidade e de direito, é preciso discutir diversos aspectos
relacionados, visto que esta fase de escolaridade tem se tornado, cada vem mais, um espaço em que as
crianças passam a maior parte do seu dia, tornando-se importante que os profissionais dessa área reflitam
sobre as questões de gênero e sexualidade. O/A professor/a é solicitada a ampliar usa compreensão sobre
esta temática para saber como reagir diante de uma situação em que a criança manifesta a sua
sexualidade ou quando da expressão dos papéis de gênero.

Faz-se necessário que o trabalho com as crianças na Educação Infantil seja pautado em um processo de
socialização, influenciado por pedagogias culturais que colaborem em novas construções de gênero e
sexualidades, quebrando paradigmas do que é ser menino/homem ou menina/mulher e das relações de
gênero na escola.

A sociedade passa por um momento de reconstrução de novas identidades e de novos valores. Assim, é
preciso considerar que a escola tem uma relação direta com as identidades de gênero e as identidades
sexuais, pois essas se expressam por meio das relações interpessoais dos sujeitos &9472; sujeitos esses
carregados de valores morais, culturais, religiosos e sociais, e como tal pode auxiliar a desconstruir, desde
a infância, posicionamentos sexistas, tendo em vista a promoção da igualdade de gêneros.
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