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A SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Jean Carlos Cerqueira Pereira1 

 

RESUMO 

A educação acontece a partir do nascimento do indivíduo e sua interação com o meio 
em que vive, nas relações com a família e especialmente na escola, quando as 
crianças saem do ambiente familiar para estabelecer relações num ambiente maior, 
relacionando-se com outros indivíduos. A educação infantil que atende crianças de 0 a 
05 anos enfrenta desafios de como trabalhar a sexualidade nesta faixa etária, uma vez 
que esta é inata ao ser humano e as crianças são especialmente curiosas em relação 
ao próprio corpo e ao corpo do outro, percebendo as diferenças e questionando-as.  
Na escola, a sexualidade deve ser discutida e tratada de maneira simples, sem 
alardes, para que as crianças compreendam a sexualidade de maneira simples para 
que não haja um desenvolvimento negativo na educação sexual infantil. 

 

Palavras-chave: Sexualidade Infantil; Gênero, Educação Sexual Infantil.  

 

Introdução 

O sexo e sexualidade são inerentes ao ser humano, relacionados 

diretamente à vida e à saúde, do nascimento até a morte, englobam as 

relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro. As discussões sobre 

sexualidade vêm sendo um desafio que permeia a prática pedagógica dos 

docentes das diferentes áreas e níveis. A educação infantil pré-escolar não 

foge à regra. Atendendo crianças de até5 anos na Educação Infantil, a escola 

deve, juntamente com a família, cuidar e zelar para o bem estar das crianças 

em estabelecimentos públicos ou privados. Sendo assim a sexualidade deve 

ser abordada em um primeiro momento pela família, que transmite seus 

valores culturais, sociais, religiosos e éticos. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1996), afirmam que, 

A sexualidade infantil se desenvolve desde os primeiros dias 
de vida e segue se manifestando de forma diferente em cada 
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momento da infância. A sua vivência saudável é fundamental 
na medida em que é um dos aspectos essenciais de 
desenvolvimento global dos seres humanos. (BRASIL, 1996, 
P.117). 

 

        Freud (1856-1939) dividiu o desenvolvimento sexual do ser humano em 

diferentes fases. Afirmava também que a sexualidade acontece nos primeiros 

anos de vida do individuo, destacando as fases do desenvolvimento 

psicossexual e também que haveria uma força em diferentes partes do corpo 

da criança, o que ele chamou de libido. Segundo o autor, durante o 

desenvolvimento da sexualidade infantil, o indivíduo passa pelas fases do 

desenvolvimento psicossexual, são estas: a fase oral, anal, fálica, latência e 

puberdade.  

A Fase oral, segundo Freud (1856-1939), vai do nascimento até os 2 

anos, é a fase em que o órgão que concentra o prazer é a boca. E por meio 

dela o bebê descobre o mundo, na exploração de objetos e partes do corpo. A 

Fase anal, é caracterizada pelo controle do esfíncter, crianças de 3 e 4 anos 

sentem prazer na eliminação e retenção das fezes e urina. Na Fase fálica ou 

genital, 3 e 5 anos, a atenção se volta para o próprio órgão sexual e prazer em 

manipulá-lo. Na Fase de Latência, há a curiosidade sexual, entretanto o foco 

está para o desenvolvimento intelectual e social. Fase da Puberdade, dos 12 

aos 18 anos, o adolescente volta à fase genital. Os fatores sociais e 

emocionais que se ligam ao prazer, surgindo a vontade então, de fazer sexo. 

Nunes (1987, p.30) afirma que desde o nascimento a sexualidade está 

presente na vida do ser humano. É na família que a sexualidade primeiramente 

é educada. Contudo, o que se observa e se ouve das famílias é que a mesma 

tem dificuldade em tratar o tema com as crianças, uma vez que a mídia 

também influencia nesta discussão. Assim, falar de sexo também envolve uma 

questão histórico-cultural e social.  

Neste sentido, Nunes (1997, p. 15) afirma que,  

 

Pois 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, 
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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. 

      Assim, não seria possível falar em sexo sem considerar estas questões que 

envolvem o individuo em todos esses aspectos. As crianças sao fruto do meio 

em que vivem, logo apreendem costumes e valores deste meio social em que 

estão inseridas e de acordo com este ambiente, os indivíduos  construirão o 

seu jeito de vestir, de falar, de pensar, de se relacionar, enfim, de viver como 

seres sexuados. 

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 irão ser exteriorizadas pelas crianças em detrimento das repressões. 

Permitir e orientar evitando os excessos ou mesmo minimizando e ocultando a 

verdade. Tratar do assunto de forma clara, para que a criança compreenda, já 

que segundo Lopes (1993) a repressão sexual representa fatores negativos no 

desenvolvimento da sexualidade infantil. De acordo com Oliveira (2000, p.1),  

Quando se pensa em educação sexual na infância, 
automaticamente tem que se pensar, também, em 
desenvolvimento emocional, isto é, tem que se levar em conta 
o nível de maturidade e as necessidades emocionais da 
criança. É importante que as questões da criança tenham 
espaço para serem colocadas e respondidas com clareza, 

simplicidade, na medida em que esta curiosidade vai se dando. 
 

Assim, Abramovay (2004, p 33), considera que,   

 

A sexualidade no universo escolar é tópico polêmico, 
considerando a multiplicidade de visões, crenças e valores dos 
diversos atores (alunos, pais, professores, diretores, entre 
outros), assim como os tabus e interditos que social e 
historicamente cercam temas que lhes são relacionados. 

 

Outro aspecto que deve ser considerado também são as informações 

que as crianças recebem através da mídia, uma vez que, seja ela televisiva, 

escrita ou falada, apresenta a sexualidade como forma de consumo, de poder e 

de prazer.  Característica do contexto atual, no qual estamos inseridos. 
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        Neste sentido, LOPES (1993, p.22) nos chama atenção para uma 

Educação Sexual esclarecedora e preventiva, que deve ser fornecida pela 

escola e no próprio ambiente familiar, a fim de combater a desinformação que 

vem sendo gerada por meios de comunicação em massa. Nas palavras de 

Bastos (2005, p. 96)  

o poder de persuasão da televisão é grande e nela as crianças 
absorvem estereótipos veiculados nos programas, que muitas 
vezes estão em desacordo com o que aprendem na escola,  
possibilidade de transformação está na ação do sujeito que é 
aquele que vai “escarafunchar” o perigo ou eleger o maior 
perigo a ser perseguido no momento: um estado de 
passividade e inércia ao que está posto na televisão. (grifo do 
autor) 

  

          Logo, a escola como instituição social encarregada do processo de 

socialização e transmissão de cultura, e mediadora das aprendizagens, tem 

neste sentido, a função de buscar meios para trabalhar esta questão na sala de 

aula. Uma vez que se faz necessário, pois, ampliar a definição de pedagogia e 

currículo, não se limitando simplesmente ao domínio de técnicas e 

metodologias já que o professor é um ser altamente público (GIROUX, 1995) 

implicado nas questões culturais e comprometido com as questões sociais. 

Lima (2005, p. 142) ao falar da questão de gênero, sexualidade e currículo, 

destaca que  

As experiências educativas e teorias educacionais e 
curriculares contemporâneas apontam para a necessidade de 
análise do currículo na construção da identidade e da diferença 
social, seja na discussão das representações sexuais, étnicas, 
de gênero e de classe. 

 

 Sendo assim, Goodson (2003, p. 78) afirma que, neste sentido, "[...] a 

elaboração do currículo pode ser considerada um processo pelo qual se 

inventa tradição"     Pedra (1997, p. 30 apud Bobbit) diz que o currículo “é 

aquele conjunto ou série de coisas que as crianças e os jovens devem fazer e 

experimentar a fim de desenvolver habilidades que os capacitem a decidir 

assuntos da vida adulta.” Assim, o currículo tem uma dimensão bem maior que 

aquilo que deve ser ou não ensinado nas salas de aula. 
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1. A Sexualidade na Educação Infantil- A questão de gênero nas escolas 

  

         A sexualidade se apresenta na vida dos indivíduos de maneira singular. 

Ligando-se então as relações de amor, prazer e afetividade, contudo, ainda é 

tratada como tabu.   Especialmente nas escolas, onde são construídas as 

primeiras relações sociais fora da família. Matarazzo e Manzin (1988) 

destacam que a educação sexual como um processo contínuo e social e, a 

escola enquanto espaço social deve favorecer uma educação sexual escolar 

esclarecedora. 

A Educação sexual é o aprendizado automático, e constante de atitudes, 

gestos e idéias que são iniciadas a partir do nascimento. As descobertas de 

Freud (1856-1939) sobre a sexualidade infantil provocaram grande espanto na 

sexualidade conservadora do final do século XIX, visto que até esta época a 

criança era vista como um símbolo de pureza, um ser assexuado. 

  Ao chegar à Educação Infantil, a criança já traz a socialização doméstica 

e muito de seu comportamento em relação à sexualidade. Pra Silva (2009, p. 5) 

 A escola é um lugar privilegiado para discutir-se a temática da 
sexualidade. Ela, sendo uma instituição social, atende crianças 
de todas as faixas-etárias, classes sociais e etnias. É na escola 
que as crianças passam um bom período de tempo diário. 
Assim, a escola constitui-se uma parceira da família na 
educação sexual das crianças. 

   A criança deve ser educada como criança e não como um ser que 

obrigatoriamente deva exercer um papel sexual na sociedade. Menino ou 

menina devem ser educados sem excessos de diferenciação, pois desta forma, 

a criança pode aceitar a sua condição sexual naturalmente. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, em seu artigo segundo, referente aos 

Princípios e Fins da Educação Nacional, declara: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
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         Logo não se deve coibir as crianças nesta fase de brincar com carrinhos, 

no caso das meninas, e bonecas no que se refere aos meninos, uma vez que 

estas brincadeiras não interferirão na sexualidade deles. Já que, estudiosos 

afirmam sobre o assunto que: meninos e meninas sofrem igualmente com a 

maneira como o masculino e o feminino são ensinados na escola, que poderia 

se tornar um ambiente de encontro entre eles e transformá-los em pluralidade. 

Sendo assim, a discussão de gênero deve ser pensada amparado-se 

nas palavras de Nicholson, (2000), e Bourdieu (1989) que compreendem o 

gênero como construção social e política que distinguem o masculino e o 

feminino. 

 É nesta fase também que surgem os primeiros questionamentos do tipo 

“como nasci?”, “Por que Fulano tem o corpo diferente do meu?”. Estas 

perguntas devem ser respondidas naturalmente, por pais e professores, para 

que as crianças não busquem informações fora do ambiente familiar e escolar.  

        Neste sentido, Ana Rita Martins, Nova Escola, (Nº 214 - Agosto/2008. PP 

38-46) em sua matéria intitulada “Você está pronto para falar de sexo?” discute 

essa questão e sinaliza que o professor diante destas manifestações deve agir 

com naturalidade para que as crianças não achem que é feio ou proibido falar 

de sexo, uma vez que, 

 

Falar sobre sexualidade é reportar-se a uma série de 
excitações e atividades mentais relacionadas às múltiplas 
formas de prazer e à situação de necessidades fisiológicas 
básicas. É referir-se a sentimentos, emoções e afetos sexuais 
fundamentais no desenvolvimento e na vida psíquica do ser 
humano presentes desde a infância. (...) (MEIRELLES, 1997, p. 
89) 

 

Nessa perspectiva, Paola Gentile, Nova Escola, (Nº 191 – Abril/2006. PP 

22-27) ressalta que desde bebês sentimos prazer em tocar o próprio corpo e 

descobrir as diferentes sensações que ele nos proporciona e negar que as 

crianças passam por isso, seria negar a realidade. 

           Desse modo, tratar a questão da sexualidade na Educação Infantil deve 

ser feita de modo que as crianças compreendam o que é a sexualidade, não 

numa conotação adulta, mas de forma esclarecedora. Para Silva (2009) A 
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sexualidade humana é parte integral do desenvolvimento e da personalidade. É 

uma necessidade básica do ser humano que não pode ser separada de sua 

vida, nem mesmo dos outros aspectos que o integram. 

          A sexualidade infantil envolve a identidade de gênero, que dispõe 

subsídios para a criança se reconhecer como pertencente ao gênero feminino 

ou masculino, que se desenvolve no âmbito de instituições como a família e a 

escola. Assim, FUCS (1993, p 150) afirma que, 

A criança é um ser no início da sua existência – a etapa ideal 
para o plantio e desenvolvimento de sementes para uma vida 
adulta equilibrada. Principalmente quando se trata de educação 
sexual (...). Diante desta realidade, é indispensável educá-las 
para que se transformem em figuras aptas à transmissão 
correta de conhecimentos e mensagens positivas.  

   

A sexualidade desenvolve-se através de relações interpessoais e as 

crianças querem saber sobre as diferenças existentes entre si e os papéis que 

desempenham, e a escola que exerce um papel social de mediar o 

conhecimento deve responder a estas questões de forma clara e transparente, 

e então, as crianças ficarão mais capacitadas para enfrentar os problemas 

relacionados a gênero, sexo e sexualidade desvelados em cada estágio de 

vida.  

 

Considerações Finais 

 

  A escola deve estar preparada para trabalhar com a questão do sexo e 

sexualidade em seu meio. Cada vez mais se faz necessário que este tema seja 

tratado nas escolas de maneira simples, respondendo a questões de modo 

esclarecedor para que crianças e adolescentes não busquem fora deste meio, 

informações erradas a respeito do sexo.   Educação sexual infantil passa, pelo 

direito fundamental que é a apropriação do saber.                

Assim, Marti (apud TOVAR, 1995, p.21) afirma que “não existe igualdade 

social sem igualdade de conhecimento”. Logo, na educação infantil esta 

questão deve ser tratada também de modo que as crianças compreendam a 
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sexualidade de maneira simples. Agir de forma errada quando questionados 

sobre o assunto com as crianças, fará que com estas pensem que falar de 

sexo é errado, e que o próprio sexo também é algo errado. Somo seres 

sexuados desde o nascimento. Como sugeriu Freud, a criança já nasce 

praticando um ato sexual, o ato de sugar o peito da mãe para se alimentar.  O 

sexo e sexualidade são inerentes ao ser humano, considerando as etapas do 

desenvolvimento psicossexual, elaborado por Freud. 

        Na educação infantil esta questão deve ser tratada de modo que pais e 

professores estejam conscientes de que a educação sexual correta desde a 

infância promove o desenvolvimento de um ser humano saudável mental e 

fisicamente. 

          Assim, tratar destes assuntos no inicio da vida escolar fará com que as 

crianças compreendam o sexo sem tabus e preconceitos, aprendendo a 

respeitar a particularidades de cada individuo, transformado-se em adultos 

mais maduros sexualmente.  
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