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Certas Palavras 

Certas palavras não podem ser ditas  

em qualquer lugar e hora qualquer.  

Estritamente reservadas  

para companheiros de confiança,  

devem ser sacralmente pronunciadas  

em tom muito especial  

lá onde a polícia dos adultos  

não adivinha nem alcança.  

 

Entretanto são palavras simples:  

definem  

partes do corpo, movimentos, actos  

do viver que só os grandes se permitem  

e a nós é defendido por sentença  

dos séculos.  

 

E tudo é proibido. Então, falamos. 

Carlos Drummond de Andrade, in ‘Boitempo’ 
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LADEIRA, Thacio Azevedo. Sexualidade (s) e Infância (s): Em defesa de uma 

educação sexual emancipadora. 2017. 53 Páginas. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Curso de pedagogia) – Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, 

Universidade Federal Fluminense, Santo Antônio de Pádua, 2017. 

 

RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo discutir sobre a 

sexualidade na infância, problematizando a desconsideração da sexualidade quando 

relacionado a infância, propondo que a escola se posicione frente a questão e promova 

uma educação sexual que acolha as demandas da criança e desvele as representações de 

poder no âmbito da sexualidade, a fim de superá-las. Para isso, é realizada análise 

histórica e social da sexualidade na sociedade, apontando para as intenções do capital 

por trás das hierarquias construídas a respeito de gênero e sexualidade. Por meio de 

ARRIÈS (1981) e FREUD (1996), é feito uma discussão sobre a construção do que hoje 

compreendemos como criança e infância, argumentando que tais construções visam 

favorecer interesses políticos para manutenção da hegemonia. Como solução para 

superação dessas desigualdades, é proposto uma educação sexual emancipadora para 

que, desde a infância, os indivíduos possam assumir uma consciência de classe e lutar 

pela superação de opressões que se manifestam nos corpos, no gênero e nos desejos, 

resultado de uma padronização que privilegia a ideologia dominante. 

 

Palavras-chaves: sexualidade, infância, educação sexual. 
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SUMMARY  

 

The present work of course completion aims to discuss sexuality in childhood, 

problematizing the disregard of sexuality when related to childhood, proposing that the 

school should take a stand on the issue and promote a sexual education that embraces 

the demands of children and expose representations of power in the field of sexuality, in 

order to overcome them. For this, a historical and social analysis of sexuality in society 

is carried out, pointing to the intentions of the capital behind the constructed hierarchies 

regarding gender and sexuality. Through Arriès (1981) and Freud (1996), a discussion 

is made on the construction of what we now understand as children and childhood, 

arguing that such constructions are aimed at favoring political interests to maintain 

hegemony. As a solution to overcome these inequalities, an emancipatory sexual 

education is proposed so that, from childhood, individuals can assume a class 

consciousness and fight for the overcoming of oppressions that manifest in bodies, in 

gender and in desires, resulting from a standardization which favors the dominant 

ideology. 

 

 

keywords: sexuality, childhood, sex education. 
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INTRODUÇÃO 

Quando visito minhas memórias de infância percebo o ocultamento de um 

assunto que na verdade esteve presente o tempo todo, porém, encoberto pelo receio dos 

adultos: a sexualidade. Esse tema geralmente é velado diante da presença de crianças, 

pois foi construído historicamente como algo sujo e rebaixado, portanto, algo a que as 

crianças têm sido afastadas. No entanto, todo indivíduo desde que nasce carrega a 

dimensão da sexualidade, consequentemente isso inclui as crianças.  

Lembro-me de ouvir de modo encoberto assuntos sendo comentados pelos 

adultos sobre corpos, desejos, intimidades, assuntos que eu não entendia, apenas 

percebia que se tratava de um tema “proibido” e, na minha cabeça considerado até 

mesmo perigoso e digno de represália, pois toda vez que tentava participar era 

repreendido. A curiosidade na infância sobre assuntos que as crianças não entendem é 

existente e não se pode fechar os olhos para isso. Muitas crianças quando não orientadas 

acabam buscando respostas de maneiras inapropriadas, como internet ou amigos que 

não tem capacidade para orientar sobre o assunto, por isso, a necessidade de considerar 

a sexualidade infantil e suas múltiplas formas de expressão.  

Posso me recordar também sobre o início da puberdade. Observava como as 

mudanças fisiológicas iam ocorrendo em meu irmão de mesma faixa etária, como 

engrossamento da voz e surgimento dos primeiros pelos, enquanto em mim ocorriam 

em um processo vagaroso. Diante disso, e eu me perguntava se tinha algo de errado 

comigo. Mas como havia incutido a ideia de que esse é um assunto proibido e 

inadequado de ser falado por crianças, não conseguia me abrir para expor meus 

conflitos. Esse quadro representa muitas crianças quando o assunto é sexualidade. 

Carregam solitariamente diversas dúvidas e conflitos, mas não conseguem verbalizar 

para a família ou escola porque geralmente esse assunto, ainda nos dias de hoje, tem 

sido considerado um tabu. Sei que diante de uma comunidade cientifica essa afirmação 

pode parecer duvidosa, porque num cenário de saberes libertadores como a 

universidade, se debruçar sobre o tema da sexualidade geralmente é algo comum e 

corriqueiro. Mas a realidade de inúmeras famílias que não possuem reflexão crítica dos 

fenômenos sociais ainda tem sido a de considerar a sexualidade como algo difícil de ser 

abordado, sobretudo, com crianças. E mesmo quando o tema chega nos lares por meio 

da televisão, músicas ou internet geralmente permanece no âmbito do senso comum.  
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Quando falo de sexualidade na infância, não estou dizendo que a criança deva 

ser exposta de uma forma precoce ou exagerada a questões de sexualidade, tampouco 

forçadas a vivências inadequadas. Estou argumentando, no entanto, sobre a necessidade 

de a sexualidade ser encarada como algo natural e transmitida para as crianças dessa 

maneira, de forma que se possa acolher as dúvidas das crianças sempre que surgirem, 

através de uma relação de diálogo e confiança. Essa relação baseada em fundamentos 

sólidos desde a infância pode evitar conflitos pessoais e situações mais alarmantes como 

abuso sexual na infância, em que a criança, por não saber lidar com questões de 

sexualidade, resultado de um silenciamento do tema, consequentemente se fecha e 

assume a culpa sem expor para um adulto de confiança.  

Quanto a mim, além de observar que a temática era reprimida pela família, pude 

notar que questões de sexualidade e gênero também eram coibidas por um dos contextos 

que sempre representou grande influência para mim, que é a igreja. Desde criança, sigo 

o cristianismo protestante e sempre me chamou atenção o fato de que, toda vez que 

surgia alguma questão sobre sexualidade na igreja era com viés pecaminoso, baseado no 

senso comum, ausente de uma reflexão dialética e sem a empatia de considerar corpos e 

histórias presentes, como o próprio segmento religioso propõe.  

Passado a infância, as curiosidades sobre sexualidade retornaram de outra forma quando 

entrei para a universidade. Logo no início de minha trajetória acadêmica fui inserido no 

programa de Desenvolvimento Acadêmico da UFF, onde precisava escolher um grupo 

de pesquisa para participar. Me lembro que quando me atentei para isso, só haviam 

restado duas possibilidades de pesquisa com vagas para bolsista e eu não fazia ideia do 

que se tratava nenhuma delas. Então, uma amiga acabou me convencendo a me inserir 

junto com ela no grupo de pesquisa intitulado “Gênero e Sexualidade no Cotidiano 

Escolar”.  

Ao iniciar a participação no grupo, me deparei com diversas questões a respeito 

de gênero e sexualidade e sobre como o tema tem estado ausente dos debates nas 

escolas atuais, mesmo que presente em muitas formas de expressões que são reprimidas. 

Movido por essa inquietação, escolhi o tema como objeto de pesquisa para TCC. Mais 

tarde optei pelo recorte de tema em sexualidade na infância, na busca de tentar 

desenvolver alguma contribuição para que professoras/es disponham de uma reflexão 

sobre essa temática na infância, em prol das crianças que ocupam as escolas hoje e por 

minha memória de criança que um dia foi silenciada. 
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Dessa forma, conhecendo estudos sobre sexualidade pelo viés da educação, pude 

compreender que a educação sexual é um processo de vida, pois a sexualidade começa a 

se desenvolver logo na infância e durante toda a vida ela está presente. Por isso, 

trabalhar com gênero e sexualidade na escola não é se ocupar de um assunto externo à 

educação, mas pelo contrário, é considerar um ser humano que é histórico, social e 

portanto, um complexo que é composto de várias dimensões indissociáveis sendo parte 

dela a sexualidade, portanto, legítima de ser acolhida. 

Mas geralmente quando se pensa em educação sexual na escola, atribui-se essa 

discussão apenas ao ramo da biologia, como se somente o professor de ciências tivesse 

legitimidade para falar dessas questões, pois o tema está associado de modo mais direto 

aos seus conteúdos.  E mesmo para essa disciplina, há formatações que engessam a 

abordagem do tema ao invés de estimular abordagens amplas.  

 

Os assuntos devem versar sobre o conhecimento do corpo e da 

prática do sexo seguro, culminando em temas como aparelho 

reprodutor masculino e feminino, puberdade, menstruação, doenças 

sexualmente transmissíveis, HIV e aids, gravidez na adolescência, 

virgindade, iniciação sexual (FURLANI, 2011, p.15).  

 

Porém, o tema deve ser assumido pela escola de modo transversal, dando a 

possibilidade para todos os professores se utilizarem dele, no entanto, a escola 

geralmente adota uma postura reservada sobre esses assuntos, construindo verdadeiros 

tabus. Isso é herança histórica de como temas sobre gênero e sexualidade tem sido 

considerado: como algo vergonhoso, inapropriados para serem falados em locais 

públicos e até mesmo como pecado. Dessa forma, acaba-se evitando todo tipo de 

comentário ou dúvida sobre o assunto, tornando ausente na prática escolar qualquer 

ação nesse sentido e entregando o debate às falas do senso comum. Isso porque 

muitos/as professores/as temem a represália dos pais de alunos/as e mesmo da escola, 

buscando evitar que sua reputação seja associada com um tema considerado sem 

conteúdo e até mesmo inadequado. 

Entretanto, esse silêncio forçado não impede que o assunto seja comentado na 

escola pelos/as alunos/as, tão pouco reprime suas sexualidades. Por isso, tem-se visto de 

forma crescente casos de violências como homofobia, bullying, casos diversos que são 

resultados do abandono da escola em trabalhar com essa temática. Violências que na 
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verdade não surgem na escola, mas que acontecem nela como reflexo das hostilidades 

produzidas na sociedade, pois a escola é parte do conjunto das relações, logo, ela está 

atravessada pelos mesmos conflitos presentes nas relações sociais. César (2010, p.22), 

atribui à escola a responsabilidade por esses diálogos, que deve ocorrer de modo 

respeitoso e sem estranhamentos: 

 

É tarefa da escola trabalhar nesse sentido, sobretudo porque as 

questões de gênero e diversidade sexual estão presentes no universo 

da escola e na maior parte das vezes vem sendo abordada com 

preconceitos e produzindo ainda mais sofrimento, violência e 

exclusão. 

 

No entanto, ainda pior do que um silêncio para essa temática é trabalhar tais 

questões de forma errada, pois dessa forma, pode-se reforçar estereótipos, acobertar 

certos tipos de exclusão e naturalizar o preconceito que precisa ser desconstruído pela 

escola, e não visto como normal. A respeito disso, Guacira Louro chama atenção para a 

importante função da escola de construção de seus alunos e o perigo presente quando 

essa construção visa reproduzir normas e valores que devem ser desarraigados:  

É indispensável que reconheçamos que a escola não apenas 

reproduz ou reflete as concepções de gênero e sexualidade que 

circulam na sociedade, mas que ela própria as produz (LOURO, 

2001, p. 81). 

 

Frente a isso, essa pesquisa surge tendo como objetivo geral analisar sobre a 

importância da educação sexual na escola para formação emancipatória dos estudantes. 

Além disso, pretende explicitar a importância de se trabalhar com gênero e sexualidade 

com crianças. Discutir a sexualidade na infância a partir de uma prática de educação 

acolhedora às infâncias e libertadora. Discutir estereótipos e silenciamentos presentes na 

educação sobre a temática de gênero e sexualidade e também, como se materializa a 

discussão da sexualidade no trabalho docente atual. E ainda, buscar formas de se 

trabalhar a educação sexual a partir de uma perspectiva crítica e buscar compreender, a 

partir da escola, a dimensão social e política da sexualidade. Esse trabalho será 

desenvolvido a partir de um estudo qualitativo por meio de análise bibliográfica, 

apoiado em vasto referencial teórico por meio de revisão de literatura. Como 

instrumento para essa análise foi utilizado o método materialista histórico-dialético.  
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O método materialista histórico-dialético caracteriza-se pelo 

movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida 

dos homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo 

movimento do pensamento) as leis fundamentais que definem a forma 

organizativa dos homens em sociedade através da história. (PIRES, 

1997, p. 83). 

Torna-se importante sua utilização, não apenas para refutar as farsas burguesas 

sobre a realidade que nos cerca, como também elaborar estratégias que promovam 

avanços na luta pela emancipação da classe trabalhadora. Segundo Lênin, “sem teoria 

revolucionária não há prática revolucionária” (LÊNIM, 1977, p. 31). Isso significa que 

não basta apenas se apoiar em uma teoria bem elaborada, faz-se necessário associar a 

teoria à prática. 
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CAPÍTULO 1: 

 

SEXUALIDADE E SOCIEDADE: MANIPULAÇÃO DA SEXUALIDADE A 

FAVOR DO SISTEMA CAPITALISTA 

 

O contexto escolar, diante de uma análise científica, possibilita inúmeras 

problematizações a respeito de sexualidade, mesmo em classes infantis. A escola está 

marcada por normas e hierarquias sociais que estão concentradas nela, mas partem na 

verdade da sociedade. Diante disso, essa pesquisa tem a finalidade de tecer 

considerações sobre uma eficiente educação sexual na infância e antes de tudo, 

argumentar a favor de uma abertura escolar para trabalhar esse tema com crianças. 

Porém, considero insuficiente abordar sexualidade restrita ao âmbito da sala de aula, 

como se ali surgissem os problemas a serem analisados e ali mesmo fosse possível 

encontrar suas soluções. “A escola é instituição-parte da sociedade e por isso não 

poderia se isentar dos benefícios ou das mazelas produzidas por essa mesma sociedade” 

(BRASIL, 2009, p. 31). As questões acerca de opressões e desigualdades sobre 

sexualidade, questões que solicitam a necessidade de uma educação sexual, surgem na 

sociedade e atravessam a escola, de modo que muitas vezes nos fazem pensar que são 

problemas da instituição educativa ou de comportamento dos alunos, ou ainda das 

famílias, quando na verdade são problemas sociais e políticos, que necessitam de 

abordagem sócio-política na busca de serem compreendidos e superados.  

Os séculos XX e XXI têm sido marcados pela constante busca por superação de 

opressões às diversidades, como de gênero, sexualidade e étnico-racial. Mesmo hoje se 

vê na sociedade o predomínio de atitudes e mentalidades baseadas em normas sociais de 

gênero e sexualidade que favorecem um grupo em detrimento de outro. Como se fosse o 

branco superior ao negro, o homem mais importante que a mulher, o heterossexual mais 

relevante que o homossexual. Diante disso, grupos sociais buscam resistência se 

consolidando para tentar superar tais desigualdades, com isso, há grupos de resistência 

de negros, das mulheres, dos homossexuais, etc. Essa fragmentação, no entanto, em que 

cada grupo luta contra suas opressões específicas, na verdade não estimula a luta 

coletiva, pois não conscientiza a sociedade sobre a pertença de um único grupo, o da 

classe trabalhadora, ao passo que não revela o verdadeiro inimigo e criador de todas as 

opressões: o sistema capitalista.  
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Ao abordar sobre sexualidade, é importante compreender os conceitos 

envolvidos nessa trama para ter clareza do assunto tratado, não apenas por motivo 

didático, mas para assumir as lutas incutidas em cada conceito. Foucault (1993) 

classifica sexualidade como um “dispositivo histórico”, isto é, construído 

historicamente pela ação da cultura e sociedade. Por sua vez, a OMS (p.25), em 2002, 

através de resultados obtidos em ampla consulta, apresentou a seguinte definição para 

sexualidade: 

A sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida e 

inclui o sexo, género, identidades e papéis, orientação sexual, 

erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é 

experienciada e expressa através de pensamentos, fantasias, desejos, 

crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e 

relações. Embora a sexualidade possa incluir todas estas dimensões, 

nem sempre elas são todas experienciadas ou expressas. A 

sexualidade é influenciada pela interacção de factores biológicos, 

psicológicos, sociais, económicos, políticos, culturais, éticos, legais, 

históricos, religiosos e espirituais. (OMS, 2012, p. 25) 

Dentro do âmbito da sexualidade, gênero seria toda a construção sociocultural 

que cada sociedade vai criar e dizer quais são os comportamentos que são classificados 

como adequados para o homem e para a mulher. Quando um indivíduo se comporta de 

acordo com as expectativas compartilhadas acerca de como homens e mulheres devem 

agir, está adotando um papel de gênero. De acordo com Butler (2003): 

 

Gênero é um ato intencional e performativo; são palavras ou gestos 

que, ao serem expressos, criam uma realidade. Esses atos, repetidos 

de uma forma estilizada, produzem um efeito ontológico, levam a crer 

na existência de seres homens e seres mulheres. Os gêneros são 

performances sociais (BUTLER, 2003) 

 

 Assim, “gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade 

social e não decorrência da anatomia de seus corpos”. (BRASIL, 2009, p. 39). A 

historiadora SCOTT completa a concepção definindo gênero como “[...] uma primeira 

forma de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1986). 

É muito comum confundir gênero com outros conceitos importantes envolvidos 

na temática, como por exemplo orientação sexual. É importante ter clareza na distinção 
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de cada termo, compreendendo a diferença entre sexo, gênero e orientação sexual. Sexo 

seria uma característica biológica, da ordem da natureza. Está relacionado com a 

anatomia dos corpos, isto é, se o indivíduo nasce com genitais masculinos ou femininos 

e com um programa biológico de homem ou de mulher. A orientação sexual vai indicar 

a atração sexual, para onde está direcionado o desejo e como a sexualidade está 

orientada. Portanto, aquele que tem atração por pessoas do sexo oposto, é heterossexual. 

Quando o desejo está direcionado para uma pessoa do mesmo sexo é o caso de uma 

orientação homossexual. E quando a atração é pelos dois sexos, tem-se uma orientação 

bissexual. 

Além desses elementos é importante considerar a existência de um outro 

conceito que é a identidade de gênero. Seria a maneira como o indivíduo se enxerga, sua 

identificação com um sexo em particular, o sentimento de pertencer a um determinado 

sexo, ou o gênero pelo qual se identifica como fazendo parte, ou seja, abrange o ponto 

de vista biológico, social e psicológico. Nessa dimensão, há casos de pessoas que, 

apesar de nascerem com um determinado sexo, não se identificam com ele e procuram 

maneiras de vivenciar a sua identificação, até mesmo de forma cirúrgica “trocando” o 

sexo.  

Sexo, gênero e orientação sexual têm sido enquadrados socialmente em padrões 

etnocêntricos conhecidos como estereótipos que determinam condições hierárquicas de 

sexualidade, de modo que o homem tem sido apontado como superior a mulher, as 

expressões masculinas como mais acentuadas que as femininas e a heterossexualidade 

como a condição padrão para vivenciar a sexualidade.  

 

Os estereótipos são uma maneira de ‘biologizar’ as características de 

um grupo, isto é, considera-las como fruto exclusivo da biologia, da 

anatomia. O processo de naturalização ou biologização das 

diferenças étnico-raciais, de gênero ou de orientação sexual, que 

marcou os séculos XIX e XX, vinculou-se à restrição da cidadania a 

negros, mulheres e homossexuais. (BRASIL, 2009, p. 25). 

 

Para ilustrar tais representações, apresento um miniguia explicativo sobre 

sexualidade pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC): 
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Figura 1 - "Mini guia", pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 

1
 

Fonte: Blog Tempo Pra Nada. 

 

É preciso insistir que, mesmo se tratando do campo da sexualidade, cada 

conceito apresentado deve ser compreendido de modo individual. O sexo é sobre as 

diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. O gênero sobre modos de ser 

masculino e feminino e orientação sexual focos de atração e desejo pelo outro. No 

processo de compreensão dessas categorias no âmbito da sociedade, é importante ter 

clareza que os sistemas de poder e as hierarquias incorporadas nas relações sociais entre 

homens e mulheres são resultado da cultura, e não das diferenças anatômicas em si. No 

                                                           
1
 Disponível em: <http://tempopranada.blogspot.com.br/2016/05/menos-homofobia-e-sempre-bom.html>. 

Acesso em 04 mar. 2017. 

 

http://tempopranada.blogspot.com.br/2016/05/menos-homofobia-e-sempre-bom.html
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entanto, as diferenças biológicas entre homem e mulher tem sido usadas nos discursos 

daqueles que reforçam o predomínio da concepção biológica de poder. Basta olhar para 

a sociedade para encontrar inúmeros exemplos de que a hierarquia de gênero, em 

diferentes contextos sociais, é em favor do masculino. Dessa forma, a construção social 

do feminino elaborou a figura da mulher como sendo sensível, frágil e mais adequada 

para submissão. A compreensão da subalternidade feminidade foi construída e tem sido 

reafirmada por opressores a favor da ideologia capitalista ao longo da história.  

 

 

1.1 O capitalismo ventríloquo, bonecos e bonecas: distinção entre o público e o 

privado   

Ao longo da história, a medida que hierarquias foram se estabelecendo, muitas 

desigualdades foram surgindo e sendo incutidas nos indivíduos como se fossem algo 

natural e inevitável. Como consequência, é comum encontrar ainda hoje binarismos 

sociais que distinguem gêneros, raças e povos, como por exemplo, a representação 

masculina e feminina em nossa sociedade que resulta de uma intensa construção 

sociocultural que determina a ambos como agir conforme as prescrições de cada gênero. 

Há uma expectativa a respeito da performance de homem e mulher na sociedade, 

sendo cada representação bem diferente da outra, como a maneira de andar, falar, 

brincar, dançar, mostrar o corpo, expressar sua sexualidade, expor sentimentos, etc. 

Reforçado pelo discurso de que “menino nasce assim e menina nasce de outro jeito” o 

que ocorre é que não há assimetria entre ambos os papéis, mas se hierarquizou o 

masculino acima do feminino.  

Essas diferenças são notadas facilmente no mercado de trabalho onde os homens 

ocupam a maior parte dos postos de direção, além disso, há diferenças salariais 

significativas entre homens e mulheres. É possível notar também maior ocupação de 

homens em áreas elitizadas como engenharia, medicina, informática enquanto as 

mulheres se concentram em atividades de ensino e cuidado.  

 

À primeira vista, pode parecer que as escolhas ou os modos de 

inserção no mundo do trabalho sejam reflexo de preferências 

naturais, aptidões natas, capacidades e desempenhos distintos entre 

homens e mulheres. No entanto, se observarmos com atenção, 

veremos que a distribuição de homens e mulheres no mercado de 
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trabalho e as desigualdades decorrentes podem ser socialmente 

compreendidas e atribuídas às assimetrias de gênero. (BRASIL, 

2009, p. 40). 

 

Essas desigualdades se reforçam pela voz do opressor que determina que o 

homem é superior à mulher por ter um determinado órgão sexual. Uma parcela de 

mulheres submetida a essa barbárie reproduz as opressões reforçando esses mesmos 

estereótipos. As opressões de gênero têm sido mais acentuadas para a mulher que está 

inferiorizada na hierarquia de gênero, porém, isso não significa que apenas as mulheres 

sofram com tais tipos de opressões. Os homens também são cativos pelas normas 

sexuais e por elas oprimidos toda vez que não correspondem à expectativa construída 

socialmente para o desempenho de “ser homem”. 

Tais opressões se explicam com a mudança do feudalismo para o capitalismo a 

partir do século XIV em que a organização do trabalho precisou ser reinventada. A 

principal diferença entre o capitalismo e o feudalismo é a forma como o trabalho está 

organizado. No feudalismo, o trabalho é servil ao passo que no capitalismo o modelo de 

trabalho é “livre”, ou seja, o trabalhador geralmente pode escolher a maneira pela qual 

irá ser explorado, com retorno em dinheiro, o que denominamos “salário”. Porém, a 

forma como o capitalismo está estruturado não comporta oportunidade de inserção para 

todos. (ENGELS, 1984) 

Como não havia oportunidade de trabalho nas fábricas para a maioria, no auge 

do século XVIII, foi necessário ao capitalismo elaborar uma maneira conveniente para 

si para distribuir a população, selecionando apenas uma parcela para o trabalho. Com 

isso, foi estabelecida a divisão entre o público e o privado e passou-se a destinar os 

homens para o público, isto é, a fábrica, o bar e todas as suas representações, e às 

mulheres foi destinado o privado, tudo aquilo que é da ordem da reprodução da vida. Ou 

seja, os que passariam a produzir a vida e criar o existente foram encaminhados para a 

fábrica. Às mulheres foi relegado a reprodução da vida, reprodução biológica e a sua 

manutenção, com atividades como fazer comida, lavar e passar, para no dia seguinte o 

trabalhador voltar a sua rotina de trabalho no âmbito público. (ENGELS, 1984) 

Essa distinção não é meramente uma distinção de lugares geográficos. Pois na 

sociedade de classes todas as coisas acontecem interligadas e movidas pelo interesse do 

capital. O capitalismo é marcado por alta competitividade no trabalho para maior 

produção. Enquanto no feudalismo o trabalho assumia um modelo bastante peculiar, no 
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capitalismo é necessário atenção ao trabalho, alerta para produção e competitividade. 

Por isso, foi conveniente ao capitalismo formatar os homens para se adequarem as 

demandas do trabalho. Deveriam então ser competitivos, não emotivos, racionais, fortes 

para suportar as demandas da dura jornada, hábeis para tomar decisões e até mesmo 

grosseiros. Então o discurso social passou a difundir a ideia que homem que é homem 

não pode chorar, não pode ser frágil nem sensível e precisa trabalhar muito. E quanto as 

mulheres, reforçou-se a ideia de considera-las como frágeis, submissas e do lar. E 

sobretudo, sem capacidade para liderança, como estratégia para que não competissem 

com os homens nos espaços e nas funções sociais, pois no capitalismo não há espaço 

para todos. (ENGELS, 1984) 

Além disso, quando o homem chegasse em casa após uma jornada dura de 

trabalho precisaria encontrar uma mulher cheirosa, meiga e a disposição sexual do 

marido. Dessa forma, a mulher foi sendo estereotipada de acordo com esse padrão, 

vinculada à objeto sexual, relacionada à meiguice, atribuição de serviços domésticos e 

criação dos filhos e, consequentemente, a função biológica. (ENGELS, 1984) 

As condições que o capitalismo impunha para o trabalhador no século XVIII 

eram ainda mais absurdas do que atualmente, em um cenário de muitas tensões, como 

17h de trabalho, etc. Então, o capitalismo percebeu um risco iminente, que os 

trabalhadores envolvidos nesse clima de intensa exploração social em algum momento 

pudessem se inconformar. Pois o maior objetivo do capital, além de extrair a mais 

valia
2
, é manter a condição dos trabalhadores, sendo explorados lado a lado nas fábricas 

e condições mais diversas, sem que essas pessoas possam se unir e decretar rebelião. 

Então, o racismo, o sexismo e a homofobia servem para a manutenção dessa condição 

de exploração. Assim, mesmo convivendo juntos, no mesmo espaços e desempenhando 

o mesmo ofício, as pessoas deveriam se olhar e não se identificar com as outras, 

evidenciando as diferenças raciais, de gênero e de classe. (ENGELS, 1984) 

Frente a esse cenário, surge Foucault (1988) para esclarecer que para o capital é 

interessante obter o domínio das questões sexuais dentro de uma sociedade, de modo 

que possa proibir e reprimir quando desejar ou expandir o discurso quando e da maneira 

                                                           
2
 Mais valia, expressão da esfera da economia criada por Karl Marx, significa o lucro obtido pelo 

capitalismo por meio da exploração do trabalho no modelo de sociedade capitalista. Osvaldo Coggola 

(1998) explica que de 08 horas de jornada de trabalho, 04 é “parte da jornada na qual o operário cria os 

valores equivalentes ao valor de seus meios de subsistência (o salário): trabalho necessário. E as outras 04 

horas é “parte da jornada na qual o operário trabalha de graça para o capitalista, produzindo mais-valia 

que é embolsada pelo capitalista: trabalho excedente”. 
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que lhe convir. Por um lado, Foucault (1988) chama atenção para um silenciamento 

sobre sexualidade a partir do século XVIII, estrategicamente confiscada e limitada ao 

âmbito privado, mas por outro lado ele esclarece que, não que o capital tenha de fato 

silenciado o discurso sobre sexualidade, mas tomado o domínio do discurso para si e 

liberado nas esferas que ele desejou, sobretudo entregando a questão nas mãos da igreja, 

no objetivo de assegurar o controle dos indivíduos e da população. 

 

Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites 

monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, 

cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família 

conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da 

função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e 

procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, 

detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio 

do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um 

único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o 

quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das 

atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os 

discursos. (FOUCALT, 1993, p. 9-10).  

 

Mesmo nos dias de hoje, muitos conservam a herança histórica de considerar a 

sexualidade na sociedade como exclusivo à moralidade privada, reforçado pelo discurso 

de que sexualidade é o que cada um resolve fazer da sua vida particularmente, 

desconsiderando análises de conjuntura. No entanto, as questões relativas a sexualidade 

tem um alcance muito maior. Possuem elevada importância na organização da nossa 

sociedade e de nossa cultura. Assim, não podemos ser levados pelo engodo de que a 

sexualidade é um terreno fechado à privacidade do indivíduo, pois ela é antes de tudo 

um terreno de amplas disputas políticas. Há muitas vozes ambivalentes que disputam 

espaço na sociedade sobre esse assunto, como a mídia, a escola, a família, os esportes, a 

igreja, porem, todas elas, condicionadas – favoravelmente ao capitalismo – ao nível do 

senso comum. Por isso a sexualidade quando mencionada tem repousado no âmbito da 

superficialidade, dos gracejos e humor satírico, muitas vezes reproduzindo estigmas e 

opressões.   
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O movimento revolucionário cometeu até agora o grave erro de 

considerar a sexualidade como um "assunto privado". Ela não é um 

assunto privado para a reação política, que sempre opera 

simultaneamente em dois campos: o da política econômica e o da 

"renovação moral". O movimento pela liberdade operou até agora 

num só campo. Deve-se, portanto, atacar o problema sexual, 

coletivamente, converter essa ação a nível individual numa higiene 

mental de caráter social, incluir a questão sexual no campo de luta 

mais geral e não se limitar à questão da política demográfica. 

(REICH, 1988, p. 150-151). 

Na sociedade atual, depois de algum avanço na liberdade do discurso sobre 

sexualidade, a concepção burguesa mais uma vez promove ataques diretos ao discurso 

de gênero e sexualidade, enfatizando o contexto escolar, na busca por remover a 

temática das escolas.  A afronta surge por meio do movimento “Escola sem partido”, 

encabeçado pela guinada do conservadorismo, que prega o fim da “doutrinação de 

esquerda” nas instituições de ensino, na intenção de instaurar um nível mais profundo 

de alienação para as escolas brasileiras. Criado pelo advogado Miguel Nagib (ZINET, 

Caio, 2016), a lei pretende amordaçar professoras e professores, anulando sua 

autonomia e direito de ensinar conteúdos importantes, sobretudo relacionados ao campo 

da história, filosofia e biologia. O que seria então da consagrada teoria da evolução das 

espécies, de Charles Darwin? Ou ainda, como explorar as instigantes questões 

relacionadas a gênero e sexualidade? Torna-se enfraquecida uma educação que não 

possa ser oferecida amplamente e com ela desvelar a realidade da complexidade política 

e os interesses de classe envolvidos nesse bojo.  

Esse projeto de lei claramente é uma falácia que busca não apenas mexer na 

composição de conteúdos escolares, mas sobretudo silenciar toda expressão politica, 

como se a escola não fosse um espaço de cruciais disputas ideológicas. Na verdade, a 

escola possui sim suas ideologias e não deve abrir mão delas, pois toda opinião é 

política, toda intenção é política, inclusive a proposta “escola sem partido” de banir o 

viés político nas escolas e imensuravelmente político. Dito de outra forma, a busca por 

um silenciamento político é herança da ditadura militar que pretende veladamente impor 

uma outra ideologia, a do conservadorismo, para fins de alienação.  

Esse projeto de lei arbitrário ignora a realidade da complexidade escolar, assim 

como ignora os principais documentos de orientação e regulamentação da educação 
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brasileira. O artigo 206 da Constituição Federal salienta sobre os princípios gerais 

segundo os quais o processo educacional deve ser desenvolvido, sendo que para os fins 

deste trabalho destaco os incisos II e III:  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

 [...];  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino; (BRASIL, 1988). 

Por isso, na atual conjuntura social, torna-se indispensável a compreensão a 

respeito de sexualidade, compreendendo suas nuances dentro do contexto escolar, mas 

superando esse contexto e analisando a esfera social, onde as hierarquias e 

desigualdades sociais surgem, movidas por interesses do capital, que são engendrados 

na sociedade e alcançam a escola para fins de manipulação capitalista.    
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CAPÍTULO 2: 

 

SEXUALIDADE E INFÂNCIA: CONSTRUÇÃO DOS 

SENTIMENTOS DE INFÂNCIA E INOCÊNCIA INFANTIL  

 

Infância e criança são conceitos em alteração ao longo da história da 

humanidade e variam entre culturas e sociedades, permanecendo geralmente ausentes 

do bojo da temática de sexualidade.  Infância seria a especificidade da criança, elemento 

que a diferencia do adulto (ARIÈS, 1981), e o que entendemos sobre essa especificidade 

“foi sendo elaborado ao longo dos tempos” (COHN, Clarice, 2005). Por sua vez, Colin 

Heywood (2004, p. 21) define a compreensão de criança como uma “construção social, 

que se transforma com o passar do tempo e, não menos importante, varia entre grupos 

sociais e étnicos dentro de qualquer sociedade”. Assim, percebe-se que os conceitos de 

criança e infância não permanecem a mesma coisa em todos os territórios e épocas 

histórias, passando por alterações, “sendo tantas quantas forem as ideias, práticas e 

discursos que em torno dela e sobre ela se organizem” (LAJOLO, 2006, p. 231). 

É muito comum que os pesquisadores da infância ao argumentarem sobre o tema 

se baseiem nos estudos de Ariès (1981), visto que ele é referência por sua abordagem 

sobre a história social da criança e da família, desvelando a infância no contexto social 

da Idade Média. A escolha do autor para esse trabalho deve-se ao fato de, em suas 

pesquisas, definir um lugar político-social para a infância, o que facilita a compreensão 

do surgimento do que intitulou “sentimento de infância” 
3
 e por apresenta-la como 

sendo um produto da modernidade
4
.  

Em sua obra intitulada História social da criança e da família (1981), cujo 

original é de 1962, o autor inaugurou um marco na pesquisa da construção social da 

infância. A pesquisa de Ariès sacudiu os conceitos de toda uma sociedade por 

demonstrar “a natureza mutante dessa fase da vida” (HEYWOOD, Colin, p. 13), isto é, 

que a infância é uma construção social. Isso não desconsidera os fatores biológicos da 

                                                           
3
 De acordo com MAIA, 2012, (p. 15) “Philippe Ariès, historiador francês, utiliza o termo sentimento de 

infância para referir-se à postura adotada para com as crianças, entendendo-as como sujeitos diferentes 

dos adultos. Essa postura desenvolveu-se, inicialmente, com relação às crianças das classes mais elevadas 

(século XVI) e, posteriormente, estendeu-se às parcelas mais pobres da população”. 

4
 “Indubitavelmente a ideia de infância que temos atualmente e que permeia todos os discursos por onde 

circulam crianças teve sua marca maior na sociedade moderna. Ariès (1981) mostra que o lugar de 

anonimato ocupado pelas crianças que sobreviviam aos primeiros tempos de vida na Idade Média passa a 

ter outro sentido no período posterior, ou seja, na modernidade” (MARITA REDIN, 2007, p. 12). 
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criança que são universais, mas enfatiza a potência da cultura e da sociedade na 

construção da infância e nas expansões e limitações da criança em determinado contexto 

histórico. 

O autor argumenta que o que hoje conhecemos como infância é um sentimento 

que foi construído pela sociedade ao longo da história e não existiu desde sempre. 

 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o 

sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as 

crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 

sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas 

crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 

particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, 

mesmo jovem. Essa consciência não existia. (ARIÈS, 1981, p. 156) 

Parece-nos estranho imaginar uma sociedade que não tenha a compreensão de 

infância como temos hoje, mas a verdade é que essa ideia nem sempre existiu. Não 

havia um apreço e cuidado pela vida da criança como se tem hoje, sua morte não era 

encarada com pesar, pois, enquanto crianças, elas não eram consideradas plenamente. 

“Às crianças poderiam ser negados os direitos fundamentais até atingirem a maturidade, 

período no qual obteriam o status de seres humanos completos”. (BRASIL, 2006, p. 9). 

Desse modo, assim que a criança tinha condições de sobreviver sem os cuidados de sua 

mãe ou cuidadora, era inserida na sociedade dos adultos como um adulto de menor 

porte e não se distinguia mais destes.  

Essa inserção na realidade do adulto era marcada pela semelhança de trajes, de 

maneira que as crianças se vestiam como os adultos. A roupa é um marcador social que 

expressa a mentalidade da época, e essa caraterística possuía grande intensidade, 

sobretudo na França antiga. “O traje da época comprovava o quanto a infância era então 

pouco particularizada na vida real. Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a 

faixa de tecido que era enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida como os outros 

homens e mulheres de sua condição.” (ARIÈS, 1981, p. 69). A inserção da criança nos 

trajes de adultos não significava apenas a intenção de espelhar o traje que os adultos 

usavam mas reforçava a mentalidade de que, usando tais trajes, as próprias crianças 

seriam consideradas como “adultos em miniatura”, por isso, utilizavam dos mesmos 

trajes e também o mesmo vocabulário e representação social. (ARIÈS, 1981). 
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Ariès (1981) critica a ausência do sentimento de infância na arte medieval 

afirmando que até o século XII ela não era retratada, reforçando a ideia de que não 

havia lugar para a infância nessa civilização. Segundo ele, “tudo o que os artistas 

produziram foi a figura minúscula ocasional lembrando um homem em escala menor: 

um ‘anãozinho horrendo’ no caso do menino Jesus” (HEYWOOD, 2004, p. 24). As 

crianças frequentavam os mesmos ambientes que os adultos, não havia distinção entre 

eles. O processo de socialização da criança dava-se pelo contato direto com o adulto em 

ambientes de festas e jogos. 

Nesse contexto, em que faltava a consciência da particularidade infantil, a 

sexualidade não se relacionava aos sentidos impuros que atualmente carrega. De acordo 

com a moral contemporânea, é totalmente inaceitável que adultos utilizem qualquer tipo 

de alusão a assuntos sexuais com as crianças, na intenção de preservar o que hoje 

consideramos a pureza e inocência infantil. Porém, esse sentimento de pureza infantil 

era totalmente inexistente nesse contexto em análise.  

Infância e sexualidade eram compreendidos de modo diferente nesse período. 

Atualmente, quando se fala de sexualidade, o senso comum rapidamente projeta algo 

malicioso, logo, algo que deve ser evitado para crianças. Contudo, nesse contexto da 

sociedade medieval, sexualidade possuía outra conotação. Não carregava os sentidos 

impuros que hoje contém e se expressava diretamente para com as crianças, pois não 

havia um sentimento de perversão nisso. “Essa prática familiar de associar as crianças 

às brincadeiras sexuais dos adultos fazia parte do costume da época e não chocava o 

senso comum (ARRIÈS, 1981, p. 128)”. 

A sociedade compreendia o que hoje tem se negado, que a sexualidade começa 

no início da vida e que isso não deve ser ocultado. A liberdade que se tinha em mostrar 

corpos, utilizar toques e brincadeiras sexuais não insinuava um despudor, por isso, a 

nudez infantil era considerada como algo comum, assim como suas expressões sexuais 

que eram aprendidas com os adultos pelo convívio cotidiano. Não havia nenhum receio 

em compartilhar essas expressões com a criança, como vemos em nossa sociedade atual, 

revelando que tanto a dimensão da infância como da sexualidade foram sendo 

modelados ao longo do tempo. Ariès (1981) demonstra isso ao mencionar sobre o 

exemplo de Luís XIII: 

 

Ao se levantar, de manhã, não quis nem por nada, vestir a camisa e 

disse: camisa não (...), primeiro quero dar a todo mundo um pouco de 
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leite do meu pênis, as pessoas estenderam a mão e ele fingiu que 

tirava leite, fazendo pss... pss; deu leite a todos e só então deixou que 

lhe pusessem a camisa. (ARIÈS, 1981, p. 126) 

A primeira vista, tais relatos podem nos deixar chocados devido a distância entre 

essa realidade de infância apresentada por Ariès e como compreendemos a infância 

hoje. Trata-se, no entanto, de uma diferença cultural, revelando que toda a cultura é 

dinâmica colocando as sociedades em transformações constantes.  

O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, 

os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais 

são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da 

operação de uma determinada cultura. (LARAIA, 2001, p.68). 

 

2.1 – A descoberta da infância por Ariès 

Para Ariès (1981), a “descoberta” da infância começa no século XIII e evolui no 

XIV e XV, tornando-se significativa nos fins do século XVI e durante o XVII. Os 

avanços científicos promoveram a partir desse período o aumento da expectativa de 

vida, diminuindo as taxas de mortalidade infantil através de tratamentos que passaram a 

ser oferecidos, proporcionando maior permanência da criança em sua família, 

desenvolvendo gradualmente o que seria um sentimento de apego à criança.  

Por sua graciosidade, a criança passou a se tornar fonte de distração e de 

entretenimento para o adulto. Esse sentimento surge no meio familiar, tanto das classes 

mais abastadas quanto das classes pobres, e é denominado por Ariès como 

“paparicação” (ARIÈS, 1981). Com isso, a criança passa a ser tratada como um pequeno 

brinquedo ou animal de estimação usado para entretenimento nas famílias. O que antes 

era um sentimento inexistente, e por isso não demonstrado pela mãe e pelas amas, 

passou a ser expressado amplamente, o que tornou as crianças extremamente mimadas. 

Para acompanhar as mudanças, o traje das crianças passou a ser bem definido 

para as  idades infantis. “A adoção de um traje peculiar à infância se tornou geral nas 

classes altas a partir do fim do século XVI”. (ARIÈS, 1981, p. 77). A criança passou a 

ser associada a um sentimento de fragilidade e debilidade. Com isso, começaram uma 

série de cuidados com a criança, como não deixá-la sozinha. Uma noção essencial se 

impôs nesse período: a da inocência infantil. 
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A sociedade burguesa reconstruiu a figura da criança como alguém frágil e 

necessitado de cuidados e de preparo para o futuro, e isso se deu em resposta ao 

acelerado processo de industrialização e de urbanização somado pela mudança do papel 

social da mulher.  A criança, no período de seus primeiros anos, passou a ser tratada 

como uma “criaturinha engraçadinha”, assim, as expressões de sexualidade ganharam 

outra conotação e foram recolhidas do contato com as crianças.  

Porém, apesar da fragilidade agora associada à infância, a partir do século XVII, 

com a mudança nos modos de produção, a criança passou a ser vista como fator 

importante para a aquisição e manutenção dos bens familiares ou, se não pertencesse a 

uma família de classe economicamente privilegiada, deveria ser educada para o 

trabalho. Assim, a família passou a se preocupar com a instrução de seus filhos para que 

viessem ocupar seu lugar na herança do patrimônio familiar, o que levou ao surgimento 

de um outro sentimento para com a infância: a “moralização”. (ANDRADE, 2010, p. 

50).  Ou seja, a criança passara a ser compreendida como adulta suficiente para entrar 

no mercado de trabalho, porém, inocente demais para associar-se à sexualidade. 

A criança, nesse contexto, passou a ser vista como um ser incompleto com a 

necessidade de ser moldada através da educação ministrada pelo adulto (KRAMER, 

1996). Teve início, então, um longo processo de reclusão das crianças em instituições 

de ensino, para serem cuidadas e preparadas para o futuro, que se estenderia até nossos 

dias, e ao qual se deu o nome de escolarização
5
. Inserir as crianças na escola significa 

para o sistema capitalista nada menos que uma estratégia meticulosa para doutrina-las 

conforme sua visão e necessidade, pois a escola inserida dentro desse sistema sendo por 

ele orquestrado possui a produtiva função de incluir o máximo de pessoas, porém, é 

propositalmente improdutiva em relação a compreensão de mundo e reflexão crítica. 

(FRIGOTTO, 2001). 

 

(...) a improdutividade da escola parece constituir, dentro desse 

processo, uma mediação necessária e produtiva para a manutenção 

das relações capitalistas de produção. A desqualificação da escola, 

então, não pode ser vista apenas como resultante das “falhas” dos 

recursos financeiros ou humanos, ou da incompetência, mas como 

                                                           
5
 A proposta de escolarização do século XVIII tinha por finalidade contemplar as crianças e jovens da 

burguesia, visto que, durante um longo período, as crianças camponesas estiveram associadas ao universo 

do adulto. 
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uma decorrência do tipo de mediação que ela efetiva no interior do 

capitalismo monopolista. (FRIGOTTO, 2001, p. 134) 

É interessante para o capitalismo que a criança seja considerada como um ser 

puro, quase como um anjo, de tal forma que precise ser “poupada” de toda abordagem a 

respeito de sexualidade, porque assim as manipulações de gênero acontecem desde cedo 

sem que ninguém questione. Articulando a compreensão de criança como ingênua e de 

sexualidade como algo perverso, o capitalismo proporcionou condição ideal para que 

ambos discursos não se cruzassem, facilitando a possibilidade de internalizar suas 

concepções e normas desde a mais tenra infância, na premissa de que aquilo que não é 

falado não será questionado. 

Dessa forma, foi construído historicamente um conceito de infância baseado nos 

sentimentos de paparicação e moralização, de modo que ainda hoje a criança é tratada 

como ingênua e inocente, sobretudo para o campo da sexualidade. Tal concepção tem 

difundido um modelo de infância única que reflete o ideal de infância burguesa, 

acentuando a desigualdade de classes a medida que invisibiliza a criança da classe 

trabalhadora. (KRAMER, 1996) 

 

[...] o que ficou disseminado enquanto conceito real e verdadeiro foi o 

conceito burguês de criança: dependente, heterônoma, universal, 

abstrata, cuja natureza infantil independe de quaisquer condições 

econômicas, culturais e sociais. Todas as crianças teriam as mesmas 

características advindas única e exclusivamente de sua Natureza 

Infantil (PINHEIRO, 2000, p. 34). 

 

Diante disso, Kuhlmann Jr. (1998) argumenta que a história sempre se propôs a 

contar a partir da classe burguesa, motivo pelo qual critica a obra de Ariès (1981), por 

apresentar uma ênfase na infância burguesa. Kuhlmann Jr. (1998) argumenta que na 

busca de compreender o conhecimento histórico sobre a infância é necessário articulá-la 

em classes, ao passo que Ariès (1981) se restringe a referência da criança burguesa. 

Toda análise histórica que não considera as polaridades de classe não é uma análise 

histórica completa, pois como argumenta Marx: “A história de toda a sociedade até aqui 

é a história de lutas de classes.” (MARX, 1999, p. 29).  
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2.2 - Rompendo com asas e auréolas: considerações sobre sexualidade na 

infância  

 

Com o surgimento do sentimento da inocência infantil, a compreensão e as 

expressões de sexualidade para com a criança foram mudando, pois, sexualidade foi 

sendo relacionada a algo impuro. Ainda hoje, a temática é compreendida como sendo de 

cunho adulto por ser considerada por muitos de forma reduzida apenas ao ato sexual. 

Por ter se desvinculado da infância, o assunto geralmente não é mais tratado com as 

crianças, não acolhendo dúvidas e retendo explicações sobre a questão, permanecendo 

como uma “terra incógnita” (CONSTANTINE, MARTINSON, 1984). 

Faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual que ela está ausente 

na infância e só desperta no período da vida designado da puberdade. Mas 

esse não é apenas um erro qualquer, e sim um equívoco de graves 

consequências, pois é o principal culpado de nossa ignorância de hoje 

sobre condições básicas da vida sexual. (FREUD, 1996, p. 163) 

A infância foi reduzida apenas ao brincar, ao lúdico, ao passo em que 

sexualidade foi sendo construída ao longo do tempo de uma conotação agressiva, suja e 

pecaminosa. Por isso, muitas pessoas acreditam que a criança não tem sexualidade e que 

apenas em algum momento de sua adolescência ela vai se despertar para a sexualidade, 

minimizando a sexualidade apenas ao desejo ou sexo.  

A sexualidade, assim como a inteligência, será construída a partir das 

possibilidades individuais e de sua interação com o meio e a cultura. 

Os adultos reagem, de uma forma ou de outra, aos primeiros 

movimentos exploratórios que a criança faz em seu corpo e aos jogos 

sexuais com outras crianças. As crianças recebem então, desde muito 

cedo, uma qualificação ou “julgamento” do mundo adulto em que 

está imersa, permeado de valores e crenças que são atribuídos à sua 

busca de prazer, o que comporá a sua vida psíquica. (BRASIL, 2000, 

p. 81) 

Faz-se necessário trazer para essa análise as contribuições de Freud que tanto 

favorece para essa construção e que, ainda no século XX, trouxe contribuições 

chocantes para aquele contexto sobre a presença relevante do sexo em aspectos do 

desenvolvimento humano. Nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, 
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Freud (1996) se posicionou frente a todo silenciamento de sua época argumentando que, 

desde que nascem, os indivíduos são dotados de sexualidade e que as experiências e 

condutas sexuais infantis tem influência direta na vida e no comportamento da pessoa 

adulta. “A sexualidade, argumenta Freud, começa no início da vida e é, portanto, 

indistinguível de qualquer outra experiência, porque o corpo é tudo” (LOURO, 2007, p. 

96). De acordo com Schindhelm (2011, p. 2) “seu trabalho explanava a divisão do 

período pré-puberal de desenvolvimento da personalidade em estágios dominados por 

tendências sexuais, essas provenientes de impulsos instintivos e não aprendidos, porém 

com o objetivo do prazer.”. 

Segundo Freud (1996), os contatos maternos vivenciados logo na infância 

despertam na criança suas primeiras vivências de prazer. São essas primeiras 

experiências de prazer que construirão no indivíduo seu acervo psíquico de prazer, é o 

que constitui a gênese da vida mental do bebê. Freud ver no chuchar, isto é, sugar com 

satisfação, uma clara manifestação sexual, trata-se de uma atividade sexual infantil. Ele 

diz que a criança não conhece nenhum objeto sexual, sendo “auto-erótica”, e seu alvo 

sexual acha-se sob o domínio de uma zona erógena. (FREUD, 1996, p. 172). A 

sexualidade infantil tem início desde os primeiros dias de vida e permanece se 

desenvolvendo em cada momento da infância. Se constitui como um dos aspectos de 

desenvolvendo fundamentais dos seres humanos por isso a importância de uma vivência 

sexual saudável desde a infância.  

 

No imaginário popular de nossa cultura ocidental, ainda é comum o 

defrontamento com modos de olhar para a criança como meros 

destinatários passivos de ações adultas ou de intervenções 

institucionais por serem figuras frágeis, dependentes, necessitados de 

proteção e monitoramento. (SCHINDHELM, 2011, p. 2) 

Submetida as ideias que os adultos fazem, a noção de infância passa a ser 

compreendida como vazia de expressões, isto é, como se não houvesse nada para dizer, 

e privada da oportunidade de falar, a criança habita nos discursos que dela falam. 

(LARROSA, 1999). Dessa forma a criança tem sido enquadrada por diversos setores 

como a família, a educação, a medicina, enfim, por muitas vozes que surgem e 

prescrevem de maneira única o ser criança.  

Como resultado dessa subordinação às concepções construídas pelos adultos, as 

crianças tem sido representadas como se fossem inocentes e assexuadas, isto é, como se 
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não possuíssem sexualidade de modo que toda manifestação de sexualidade é negada e 

reprimida, como se a criança não tivesse dúvidas sobre sexualidade, expressões 

diversas, como se não fosse detentora de uma voz e não tivesse condições de 

compreender o mundo a sua volta, nem mesmo tecer com os pais uma conversa sobre 

essa temáticas.  

Para alguns, as crianças são seres “puros” e “inocentes” que não 

têm sexualidade a expressar, e as manifestações da sexualidade 

infantil possuem a conotação de algo feio, sujo, pecaminoso, cuja 

existência se deve à má influência de adultos. (BRASIL, 2000, p. 117-

118). 

Diante de tal silenciamento, a escola precisa se posicionar e educadores 

precisam questionar sobre “qual a medida de nossa responsabilidade” (LARROSA, 

1999, p. 186). A escola precisa acolher essas questões e buscar transformar por meio de 

uma educação sexual voltada para a infância que contemple dúvidas e necessidades, 

pois isso certamente refletirá no comportamento escolar da criança, facilitando até a 

assimilação de conteúdos, pois “o comportamento das crianças na escola, que propõe 

aos professores um número bastante grande de enigmas, merece, em geral, ser 

relacionado com o desabrochar de sua sexualidade.” (FREUD, 1996, p. 192).  

Faz-se necessário inserir a abordagem de gênero e sexualidade de forma 

emancipatória nos processos da formação inicial e continuada de educadoras e 

educadores, nas reuniões escolares com a família, em projetos com a escola e 

comunidade. É de fundamental importância que educadores/as lutem contra toda forma 

de silenciamento das sexualidades infantis, buscando não reduzir a infância a saberes do 

senso comum, tão pouco contê-la apenas no âmbito privado do contexto familiar. 

Para que professoras e professores possam lidar com a infância de modo 

emancipador é necessário criar pontes com a criança, isto é, construir com ela uma 

relação de confiança e permitir que ela fale, que possa expressar sua sexualidade. É 

importante que a sala de aula seja um espaço para acolher todo tipo de dúvida, inclusive 

às relacionadas ao corpo, a gênero e sexualidade. Que seja um ambiente onde seja 

possível rir daquilo que é desconhecido, perguntar sem nenhum constrangimento e, 

sobretudo, problematizar. Porém, isso só se torna possível através de uma abertura ao 

tema e por meio de uma relação acolhedora, resultado de “encontros potentes” 

(SPINOZA, 2009, p. 99). 
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CAPÍTULO 3: 

SEXUALIDADE E ESCOLA: EM DEFESA DE UMA EDUCAÇÃO 

PARA SEXUALIDADE NA INFÂNCIA 

 

“... Não saco nada de Física  

Literatura ou Gramática  

Só gosto de Educação Sexual 

 E eu odeio Química...” 

Legião Urbana 

 

A música “Química”, do compositor Renato Russo e gravada pela banda Legião 

Urbana em 1987, sugere uma reflexão sobre a falta de interesse de estudantes para com 

os conteúdos escolares. Grande parte de adolescentes e jovens se desencantaram com a 

escola e pelos conteúdos por ela veiculados, o que explica muitos dos comportamentos 

indisciplinados e até mesmos desrespeitosos por parte dos alunos. Entretanto, o tema 

que geralmente mais povoa interesse dos alunos no contexto brasileiro e para além dele, 

é sobre a sexualidade, visto que esse assunto os toca diretamente: está presente nas 

músicas, nos flertes do pátio da escola, na roda de conversa com amigos e, além disso, é 

intrínseco em cada indivíduo. Porém, esse assunto de alto interesse para estudantes tem 

sido em geral silenciado pela escola, que nega a sexualidade e se limita a reproduzir 

fórmulas e conteúdos engessados que não alcançam os alunos.  

Ao salientar sobre o acolhimento do tema sexualidade na escola, não estou 

defendendo que a escola precisa se submeter a ensinar aquilo que o aluno deseja 

aprender. Todos os conteúdos universais precisam ser contemplados pela escola por um 

direito de acesso a uma educação completa para a classe trabalhadora. O papel da 

escola, de acordo com Saviani (2005, p. 7), “é difundir a instrução, transmitir os 

conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente” Estou 

argumentando, portanto, que no bojo dessa variedade de informações, a escola não 

precisa negar corpos, sexualidades e desejos que estão presentes na sala de aula a todo 

tempo, tampouco encobrir as inúmeras lutas políticas que a sexualidade carrega, que 

atravessa diretamente o âmbito da educação.  



36 

Esse silenciamento na abordagem de sexualidade nas escolas não consegue 

refrear o interesse dos alunos pelo tema, tão pouco suas expressões. Eles então 

expressam sua sexualidade a todo tempo, desde formas mais sutis como olhares ou 

desenhos nas carteiras e paredes do banheiro da escola, até expressões mais diretas 

como perguntas, piadas, conversas, e porque não citar expressões também agressivas 

como xingamentos ou exposição dos órgãos genitais dentro da sala de aula.  

 

Não é apenas em portas de banheiros, muros e paredes que se 

inscreve a sexualidade no espaço escolar; ela “invade” a escola por 

meio das atitudes dos alunos em sala de aula e da convivência social 

entre eles. Por vezes a escola realiza o pedido, impossível de ser 

atendido, de que os alunos deixem sua sexualidade fora dela. 

(BRASIL, 2000, p. 113) 

As expressões sexuais distorcidas que culminam no período da puberdade são 

resultado de uma retenção de educação sexual que é negada aos educandos desde a 

infância, quando professores pensam que falar de sexualidade com a criança é algo 

inadequado e desnecessário. Porém, decidir não falar, não acolher dúvidas e 

questionamentos não significa ausência de uma educação sexual. Pelo contrário, 

representa uma forma sutil de educação sexual de repressão enviesada pelos ditames da 

ideologia capitalista, que se favorece das ausências de abordagens críticas-políticas na 

escola.  

Dessa forma, o capitalismo, por meio da heteronormatividade
6
, tem atravessado 

a escola, sendo não apenas encontrado nela mas por ela reproduzido. Esta mesma 

norma, de acordo com Prado et al. (2013) atua de modo a conceder privilégios a todo 

que se enquadra nela, isto é, brancos, ricos e heterossexuais são considerados 

socialmente aceitos pela norma, causando rejeição naqueles que nela não são 

enquadrados. Essa concepção tem sido, de forma sutil, difundida na escola por meio de 

muitos estereótipos e reproduzida por ela através de muitas práticas cotidianas.  

 

                                                           
6
 Heteronormatividade: “Termo que se refere aos ditados sociais que limitam os desejos, as condutas e 

as identidades de gênero que são admirados como normais ou aceitáveis àqueles ajustados ao par binário 

masculino/feminino. Desse modo, toda a variação ou todo desvio do modelo heterossexual complementar 

macho/fêmea – ora através de manifestações atribuídas à homossexualidade, ora à transgeneridade – é 

marginalizada/o e perseguida/a como perigosa/o para a ordem social.”. (Gênero e diversidade na escola, 

2009, p. 128) 
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Se as diferentes instituições e práticas sociais são constituídas pelos 

gêneros (e também os constituem), isso significa que essas instituições 

e práticas não apenas “fabricam” sujeitos como também são elas 

próprias produzidas (ou engendradas) por representações de gênero, 

bem como por representações étnicas, sexuais, de classe, etc. 

(LOURO, 1997, p. 88)  

A escola torna-se desse modo um instrumento utilizado a favor da ideologia capitalista 

para enquadrar alunas e alunos em normas hierárquicas (FRIGOTTO, 2001), docilizar 

seus corpos (FOUCALT, 1993), e incutir nas crianças que pertencem a classe 

trabalhadora o seu lugar desfavorecido na hierarquia social. Esse enquadramento desde 

a infância é totalmente interessante para a manutenção do capitalismo e uma das formas 

pelas quais acontece dentro da escola é por meio do dispositivo da sexualidade, 

favorecendo o masculino sob o feminino.   

Os diferentes sistemas de gênero – masculino e feminino – e de formas 

de operar nas relações sociais de poder entre homens e mulheres são 

decorrência da cultura, e não de diferenças naturais instaladas nos 

corpos de homens e mulheres. Não faltam exemplos demonstrativos de 

que a hierarquia de gênero, em diferentes contextos sociais, é em 

favor do masculino.” (BRASIL, 2009,  p. 39) . 

 

Assim, essa manipulação heteronormartiva move diretamente as concepções de 

gênero dentro da escola, estabelecendo certos e errados, estipulando o que é “de 

menino” e “de menina”, condicionando os comportamentos aceitáveis para ambos os 

gêneros, reforçando estereótipos dentro escola. Espaço onde essas incoerências 

deveriam ser problematizadas e reparadas, tem sido, na verdade, intensificadas.  

Tem sido comum nesse cenário de educação fazer distinção de cores entre as 

crianças, como por exemplo no uso da massinha de modelar. A massinha cor de rosa 

tem sido destinada impreterivelmente para as meninas ao passo que a azul para o 

menino, considerando a cor o mais alto risco de periculosidade para o “desvio” da 

sexualidade de uma criança. Ou ainda, essa distinção é facilmente notada nas 

brincadeiras, quando o carrinho e a espada tem sido entregues para os meninos, 

construindo nesse pequeno ser a inclinação para ocupar um espaço social de liderança, 

formando-os para serem corajosos e destemidos, o que distingue opostamente da 

maneira como é conduzida a educação para meninas, que são estimuladas por 
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brinquedos como casinha, avental, panelinhas e bonecas bebê, preparando-as 

futuramente ao serviço doméstico e cuidado com filhos. Observa-se assim a 

heteronormatividade presente de modo bastante firme nas escolas através do sexismo,
7
 

por meio de diferentes aspectos como no currículo, na aplicação dos conteúdos, nos 

livros didáticos, etc., forjando assim futuros homens e mulheres.  

Por mais que estejam sendo educado num mesmo espaço, há distinção de valores 

na educação oferecida à meninos e meninas por meio da norma de gênero, que 

ultrapassa a sala de aula e paira por todos os espaços da escola como nas brincadeiras do 

pátio. Embora aparentemente possa parecer uma única massa, brincando de modo 

homogêneo, existem relações de hierarquias sendo estabelecidas.  A escola do senso 

comum formata o tempo todo meninos e meninas nas suas normas e estereótipos a partir 

do momento em que estabelece espaços diferenciados, demarca lugares e condiciona as 

atitudes adequadas para cada sexo.  

Ao olhar a sala de aula, nota-se a predominância da separação 

entre alunas e alunos, expressa até mesmo pela disposição das 

carteiras. No pátio, entretanto, a primeira impressão pode ser 

de uma “mistura” indistinta entre meninos e meninas. Assim, 

inicialmente, parece haver divisões na sala de aula e 

“misturas” no pátio. Contudo, quando direcionamos um olhar 

mais atento ao pátio, torna-se perceptível que a organização 

desse espaço e sua ocupação por meninos e meninas também 

são pautadas pelo modo como masculinidades e feminilidades 

são concebidas. (BRASIL, 2009, p. 104). 

No texto “Mau aluno, boa aluna?” (2001) Marília Pinto de Carvalho explica 

como muitos professores reforçam os estereótipos por meio de sua prática fazendo 

distinção entre meninos e meninas. De acordo com a pesquisa, as meninas são 

consideradas mais comportadas, porém menos inteligentes. Já os meninos são 

apontados como sendo mais inteligentes, no entanto, são classificados como 

“bagunceiros” e com isso acabam sendo mais reprovados, motivo que explica maior 

índice de evasão por parte de alunos meninos. A autora evidencia ainda que quando as 

                                                           
7
 Sexismo: De acordo com o curso GDE, seria a “atitude preconceituosa que prescreve para homens e 

mulheres papeis e condutas diferenciadas de acordo com o gênero atribuído a cada um, subordinando o 

feminino ao masculino” (BRASIL, 2009, 155). 
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crianças se submetem aos estereótipos produzidos pela sociedade, reforçados na escola 

e muitas vezes pelo próprio professor, elas são consideradas “normais”. Tornam-se, 

porém, um “problema” quando se rebelam contra esses padrões impostos.  As meninas 

são vistas em geral de forma positiva na escola, pois são as que estão mais enquadradas 

- ou subordinadas - às normas de comportamento, são mais quietas e delicadas. São 

porem criticadas pela falta de autonomia. De acordo com as construções de gênero, por 

mais que as meninas sejam boas alunas serão os meninos, isto é, futuramente os 

homens, quem se darão melhor na vida pública. 

Esse tipo de escola que reproduz as normas de gênero e promove a alienação 

está longe de se desenvolver plenamente na emancipação dos sujeitos. Por isso a 

necessidade de inserção de educação sexual nas escolas, proporcionando assim uma 

educação libertadora. Uma das referências a respeito desta definição é Maria José 

Webere, que define: 

 

Educação Sexual, tomada num sentido mais amplo, compreende todas 

as ações, diretas ou indiretas, deliberadas ou não, conscientes ou não, 

exercidas sobre um indivíduo ao longo do seu desenvolvimento, que 

lhe permitem situar-se em relação à sexualidade em geral e à sua vida 

sexual. (WEREBE, 1977, p.78). 

Essa concepção de sexualidade em sentido amplo, como defende o autor, geralmente 

não tem lugar na escola, que na maioria das vezes reduz o tema à via da biologia, como 

se o único objetivo do sexo fosse reproduzir. A sexualidade passa a ser enfatizada 

exclusivamente pela perspectiva biológica, sem considerar sua dimensão cultural e 

histórica. Dessa forma, a reprodução passa a ser o eixo central da prática pedagógica. O 

corpo humano é visto apenas por sua função reprodutiva e quando exemplificado toma-

se como modelo o corpo de pessoas brancas, invisibilizando a diversidade do país. O 

corpo com seus variantes aspectos culturais e sociais, seus desejos e prazeres, passa a 

ser restrito apenas à função de um corpo reprodutor, que é estudado isoladamente 

através dos aparelhos reprodutivos.  

 

Essa abordagem, restrita ao biológico, sempre esteve presente no 

trabalho da educação sexual na escola, através das aulas de Ciências 

e de Biologia. Sua crítica maior reside não na sua presença (que sob 

o ponto de vista da saúde sexual é necessária), mas no fato de ser 
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exclusiva – implicando um currículo limitado e reducionista. 

(FURLANI, 2011, p. 16) 

 

Dessa forma, fica evidente que a abordagem biológica é insuficiente. De acordo com 

LOURO (2007, p. 40) a abordagem biológica precisa ser superada pois “a sexualidade 

é, na verdade, ‘uma construção social’, uma invenção histórica, a qual, naturalmente, 

tem base nas possibilidades do corpo”. Assim sendo, fica evidente que é direito da 

criança um conhecimento pleno do seu próprio corpo, gênero e sexualidade. Tem sido 

necessário então abordar na escola não apenas sobre o que diz respeito ao corpo, mas 

também uma abordagem potente a respeito de gênero e orientação sexual, 

problematizando opressões fora e dentro da escola. 

 

3.1 – Importância da educação sexual na infância 

É de fundamental importância uma educação sexual estruturada na escola pois 

consolida o direito às informações sobre o tema, rompe tabus e estereótipos, promove 

proteção e autocuidado, proporcionando uma educação completa. É importante 

compreender que a educação em sexualidade acontece em todos os espaços, na família, 

na comunidade, acontece nas formas mais diversas de relações. Mas a escola é um 

espaço privilegiado para problematizar e trazer esses questionamentos para que se possa 

pensar em ações estruturadas.  

Dessa forma, o/a professor/a tem um papel de grande importância frente ao 

tema, que é identificar as demandas que os alunos trazem relacionadas à sexualidade e 

problematizar. Por exemplo, algumas crianças sofrem com violência sexual doméstica 

e, mesmo seu próprio lar passa a não ser um lugar confiável, então a escola torna-se um 

espaço favorável para identificação do problema e busca de possíveis soluções. Porém, 

sozinho, o/a professor/a não conseguirá fazer muita coisa, necessita então do apoio de 

toda escola, sobretudo da direção, para realizar um trabalho de qualidade. Não se trata 

de uma benevolência pessoal, mas é antes de tudo uma atuação política.  

De acordo com o PCN (2000), a educação sexual deve ser trabalhada na escola 

de maneira transversal, isto é, que atravesse o currículo por inteiro proporcionando a 

cada disciplina abordar sobre o tema.  
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Dessa forma, o posicionamento proposto pelo tema de Orientação 

Sexual, assim como acontece com todos os Temas Transversais, 

estará impregnando toda a prática educativa. Cada uma das áreas 

tratará da temática da sexualidade por meio da sua própria proposta 

de trabalho. (BRASIL, 2000, p. 128). 

 Porém, como estou enfatizando a educação sexual com crianças, que pode 

acontecer em classes de educação infantil ou ensino fundamental 1, nesse contexto há 

em geral apenas um professor responsável pela classe que deverá assumir a 

responsabilidade de trabalhar educação sexual com sua classe. Certamente não será uma 

tarefa simples, pois o/a professor/a tem seus desafios como assumir turmas lotadas e dar 

conta da ementa anual da escola, mas a educação sexual não pode ser vista como uma 

necessidade de segunda grandeza.  

Dessa forma, a educação sexual, de acordo com a orientação do PCN (2000), 

deve ser realizada de duas formas: por meio da “extraprogramação”, acolhendo as 

demandas quando surgirem questões relacionadas ao tema e também de modo 

estruturado através de planejamento feito no início do ano letivo. (BRASIL, 2000, p. 

129) 

 

3.2 – Trajetória brasileira da educação sexual: avanços e regressos 

É interessante para a compreensão da importância da Educação Sexual na 

abordagem ampla da sexualidade, a consideração de sua trajetória, avanços e regressos, 

bem como suas causas ao longo do tempo. A Educação Sexual, muito embora tenha 

surgido na França em meados do século XVIII, teve suas primeiras tentativas de 

implementação feitas no Brasil apenas no início do século XX (SAYÃO, 1997). 

No fim do século XIX e no início do século XX, o Brasil sofreu fortes 

influências das transformações sociais ocorridas no cenário europeu após a revolução 

política francesa e a revolução industrial. Assim como em outras partes da Europa, a 

revolução capitalista levou a população rural para o centro das cidades, formando 

grandes centros urbanos, o que incorreu em mudanças de costumes, valores e hábitos 

para se adequar à nova realidade (SAYÃO, 1997).  

O aumento populacional não foi acompanhado pela melhoria na infraestrutura e 

não houve um crescimento de empregos e moradia que fosse capaz de seguir o inchaço 

da população, o que levou ao crescimento da pobreza. Tal inchaço, juntamente com a 
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falta de infraestrutura, teve seus efeitos na saúde pública, principalmente na proliferação 

de doenças sexualmente transmissíveis, o que também foi agravado pela prostituição. 

Neste momento, começou as primeiras preocupações com a educação sexual, num 

aspecto primeiramente sanitarista. Com base nesta preocupação, na década de 1920, 

movimentos inovadores reivindicaram a Educação Sexual como forma de proteger a 

maternidade e a infância, de modo que, em 1928, foi aprovado um programa de 

Educação Sexual em escolas com crianças a partir de 11 anos de idade, que não teve 

continuidade (BARROSO; BRUSCHINI, 1982).  

Vidal (1998) aponta em seus estudos que na década de 1930 foi fundado o 

Círculo Brasileiro de Educação Sexual no Rio de Janeiro com a proposta de que a 

educação sexual fosse investida em caráter sanitário, e a mesma deveria ser abordada de 

modo a desenvolver boas práticas sexuais nos educandos e hábitos higiênicos 

relacionados as mesmas. O tema sofreu forte repressão pela Igreja Católia entre 1930 e 

1950, na premissa de que era de soberania dos pais o ensino sobre a sexualidade 

juntamente com auxílio do sacerdote.  

Ainda que no início, a Educação Sexual tenha chegado ao Brasil nas concepções 

médico-biologista e normativa-institucional, o que revela uma restrição ao plano 

biológico da sexualidade, a mesma teve suas primeiras experiências na escola da década 

de 1960, que tiveram seu êxito suprimido pelo regime militar (RIBEIRO, 2003).  

Já na década de 1970, a abertura política possibilitou a retomada da Educação 

Sexual nas escolas nas áreas de Ciências e Biologia, motivada pela DST, gravidez 

indesejada e a AIDS, motivos de grande preocupação para o Estado, sendo deste ponto 

implementada e levada em consideração na elaboração de políticas públicas 

(RIBIEIRO, 2003).  

Muito embora a legislação brasileira preveja a Educação Sexual nas escolas 

desde a década de 1920, a mesma era abordada, até o final do século XX em caráter 

exclusivamente higienista e, a despeito da laicidade do Estado, as concepções morais e 

religiosas sempre nortearam esta questão (SAYÃO, 1997; RIBEIRO, 2003). 

Com a Lei 5692/1971, a educação foi proposta como um processo integrado que 

visa a formação integral do educando, o que inclui a educação sexual, o que é 

corroborado com as documentações que regulamentam a educação no Brasil como a 

LBD/1996 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), que consideram a 

sexualidade humana como tema de grande importância para a formação dos alunos 

como cidadãos. Os PCNs oferecem suporte aos sistemas de ensino e educadores para a 
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formação do currículo escolar, visando uma construção que contemple temas de grande 

importância social para ser tradados transversalmente no currículo, como é o caso do 

tema da orientação sexual. Entre os mais importantes documentos que frisam este 

compromisso estão os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2000), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Brasil, 2005), o Plano Nacional de Políticas para Mulheres 

(Brasil, 2004), Programa Brasil sem Homofobia (BRASIL, 2004), o Programa Gênero e 

Diversidade na Escola (Brasil, 2009) e o Programa Saúde na Escola (Brasil, 2008).  

 

3.3 – Perguntas infantis sobre sexualidade 

Sabemos que as crianças são curiosas, sobretudo quando se trata de um assunto 

desconhecido, por isso as perguntas das crianças sobre sexualidade tem sido recorrentes 

e muito diversas. As vezes, responde-se a pergunta de uma  criança de 7 anos por 

exemplo e uma de 5 ainda não compartilha da mesma curiosidade e geralmente há 

incompatibilidade entre as curiosidades de uns e de outros. Porém, nem por isso deve-se 

deixar de responder a alguma pergunta. Questões de sexualidade deve ser trabalhado de 

forma ampla com a turma inteira, mas quando houver necessidades específicas devem 

ser acolhidas de forma particular, considerando a sala de aula não apenas como 

agrupamento mas como encontros de pessoas singulares.  

A dúvida ou colocação de alguma aluna ou aluno pode ser interessante para a 

classe toda e trazida para a discussão coletiva de modo que se possa investir em 

atividades ou projetos. Mas por outro lado, o professor não precisa ficar esperando 

algum sinal de curiosidade da turma para trabalhar com a temática, visto que o ideal é 

que o conteúdo seja preparado dentro do planejamento de aulas para a classe de modo 

transversal, porém, se a questão parte da turma, certamente precisa ser aproveitado e 

potencializado, porque o assunto já cativou os/as alunos/as.  

As principais questões trazidas pelos/as alunos/as dizem respeito a compreensão 

da sexualidade em si, o que é a relação sexual, como ela ocorre, as transformações 

ocorridas no corpo com a puberdade, a gravidez e o parto. Perguntas comuns também 

são relacionadas a masturbação, normalmente a respeito de transformações no corpo, 

questões estas que normalmente são respondidas com pressupostos biológicos 

duvidosos ou mitos sem fundamento científico. (MORAES, UTZIG, 2014) 
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A curiosidade sexual da criança se manifesta através de perguntas e 

manifestações como, por exemplo, levantarem a roupa, ficar se 

olhando no espelho, pegando nas genitais ou tentando ver o do outro, 

elas não devem ser repreendidas com tapas ou expressões fortes de 

repreensão, bem pelo contrario, devem ser atendidas com clareza, 

mansidão e suas perguntas respondidas. Assim, despertará a 

capacidade de aprendizagem, e o desenvolvimento do processo 

cognitivo. (MORAES, UTZIG 2014, p. 8) 

Em um primeiro momento, as perguntas podem parecer complicadas aos 

professores e embaraçosas de serem respondidas, porém o que determina é a forma 

como o professor encara a pergunta.  Sempre que uma criança faz uma pergunta ela já 

tem uma referência a respeito da questão colocada em dúvida, já viu ou ouviu em algum 

lugar. Uma estratégia interessante então seria devolver a pergunta à criança pra ter 

noção do que ela tem em mente. Devolvendo a pergunta a/o professora/o terá dimensão 

do que a criança sabe e poderá trabalhar com isso, de modo a sanar as dúvidas. É 

importante que o/a professor/a dê retorno às questões que as crianças trazem até o limite 

de sua curiosidade. Ou seja, não é preciso pressionar a ampliação do tema para criança 

além do que elas estão interessadas no momento. Quando elas ficarem satisfeitas, é o 

limite da resposta. 

Pela falta de conhecimento e apropriação no assunto, muitos/as professores/as 

embromam as crianças quando são perguntados de algo que não tem propriedade de 

falar ou se sentem desconfortáveis. Passam alguma atividade para distrair a criança da 

dúvida mencionada e há aqueles que até mesmo repreendem os/as pequenos/as por isso. 

Mas é importante ter em mente que todos os/as professores/as são educadores/as sexuais 

quando falam alguma coisa ou quando silenciam. Educam pelo silencio, pelas ações, 

pelos gestos, palavras, ou seja, professores/as são potenciais educadores sexuais a todo 

tempo, e a forma como respondem as perguntas das crianças geralmente está embasada 

na educação sexual tradicional que receberam – ou ausência dela -. (PCN, 2000).  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), os/as 

educadores/as podem realizar esta tarefa, abordando o tema da sexualidade em suas 

diferentes facetas.  

 

O professor transmite valores com relação à sexualidade no seu 

trabalho cotidiano, na forma de responder ou não às questões mais 
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simples trazidas pelos alunos. É necessário que o educador tenha 

acesso à formação específica para tratar de sexualidade com crianças 

e jovens na escola, possibilitando a construção de uma postura 

profissional e consciente no trato desse tema. O professor deve entrar 

em contato com questões teóricas, leituras e discussões sobre as 

temáticas específicas de sexualidade e suas diferentes abordagens; 

preparar-se para a intervenção prática junto aos alunos e ter acesso 

a um espaço grupal de supervisão dessa prática, o qual deve ocorrer 

de forma continuada e sistemática, constituindo, portanto, um espaço 

de reflexão sobre valores e preconceitos dos próprios educadores 

envolvidos no trabalho de Orientação Sexual (BRASIL, 2000, p.123). 

 

Frente a isso, o/a professor/a deve se responsabilizar em acolher a diversidade de 

alunos/as que compõem o contexto escolar, que se traduz em uma diversidade de 

contextos dentro de um mesmo ambiente de aprendizagem (BIANCON, 2005).  

 

3.4 – Dificuldades com o trabalho de educação sexual na escola 

Um fator muito importante para uma execução bem-sucedida da educação sexual 

na escola é a abertura do professor para tal dimensão do conhecimento. Se o professor 

tiver uma sensibilidade ao tema, reconhecendo sua importância, trabalhar com educação 

sexual será uma tarefa prazerosa. Porém, um grande empecilho para a implementação 

da educação sexual na escola tem sido os próprios docentes, que encontram dificuldade 

em abordar essa temática. Os motivos são muitos: uma educação tradicional, que torna 

o trabalho com o tema algo embaraçoso, falta de capacitação sobre o assunto, ou ainda, 

bloqueios, timidez ou crenças religiosas. Assim, educação sexual para muitos 

professores é tido como um tema desconfortável e por isso é boicotado sempre que 

surge uma insinuação sobre o assunto.   

Pacheco e Gamito (1993) focalizam como uma das dificuldades na 

Educação Sexual o sentimento que chamam vergonha ao abordar 

temas de sexualidade, citando como exemplo o erotismo. A família e a 

escola preferem sabiamente segundo o autor, ficar em silêncio. Cada 

uma das instituições remete para a outra o falar de assuntos dessa 

natureza. Essa vergonha sugerida por Pacheco e Gamito não será 
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mais que uma das manifestações de desconforto na abordagem de tais 

temas. (REIS;VILAR,  2004, p. 739) 

O objetivo ao tecer essa análise não é julgar de maneira leviana professores que 

apresentam dificuldades em trabalhar com a temática na escola. É, no entanto, buscar 

compreender pedagogicamente as dificuldades por trás da aplicação de uma educação sexual 

eficiente e pensar em maneiras para superá-las.  

Muitos professores sofrem repressão do próprio corpo docente envolvido quando 

demonstram interesse em se debruçar sobre o tema, com zombarias do tipo: “Quer trabalhar 

com isso porque só pensa em sexo”, ou então: “Pra que estudar sexo?” compreendendo 

educação sexual a partir da limitada visão de corpo e ato sexual.  

 

Há relatos de algumas professoras que, por trabalharem com 

educação sexual, recebiam apelidos de colegas como “professora 

pornô” ou “professora de sacanagem”. Para uma delas, foi somente 

após ter recebido um prêmio da UNESCO e depois do aparecimento 

do tema nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que colegas 

passaram a reconhecer a importância de seu trabalho. (...) Por muito 

tempo, um dos grandes problemas para a implementação da educação 

sexual nas escolas era o fato de este ser considerado um assunto 

privado, de responsabilidade das famílias. (BRASIL, 2009, p. 180) 

Outra dificuldade que os professores apresentam como empecilho para o trabalho com 

educação sexual na infância é receio de tocar nos valores familiares e consequentemente 

das complicações que possam surgir a partir dessa iniciativa. Pois, em geral, as famílias 

não tem a compreensão de sexualidade na infância e da importância de uma abordagem 

sexual pedagógica, dessa forma, preferem fechar os olhos para todas as demandas que 

surgem na escola. Uma possível solução seria estreitar o contato entre a escola e as 

famílias, de maneira a conhecer melhor quais são os seus valores para dessa forma não 

chocar nem as famílias nem as crianças.  

Além disso, a formação do professor é muito importante para esse trabalho, pois 

a razão pela qual muitos professores não realizam um trabalho em educação sexual bem 

sucedido e nem mesmo se atentam para essa questão tem como fundamento a formação 

precária que receberam. Por isso, é importante a busca por uma formação continuada.  

 



47 

A falta de capacitação para a Educação Sexual, nos cursos de 

formação inicial, de acordo com os professores da nossa amostra, 

parece ser um elemento que interfere e impede o envolvimento em 

atividades sobre sexualidade. Resta também saber se a Educação 

Sexual como disciplina na graduação contribuiria para a formação 

de conceitos culturais da sexualidade, como conhecimento para os 

professores utilizarem na conversão em atividades significativas que 

promovessem reflexões sobre a sexualidade humana, melhorando, 

assim, a qualidade da formação e aperfeiçoando a cidadania dos 

alunos (BIANCON, 2005, p. 66). 

Outro ponto citado por Biancon (2005) é o fato de que a religião interfere diretamente 

no trabalho com a sexualidade, o que reflete tanto na vida de professores que se sentem 

compelidos a não abordar o tema, quanto na vida de alunos/as que se sentem reprimidos 

e não participam efetivamente das atividades como poderiam pela influência de 

construções religiosas presentes em sua formação. Biancon (2005) afirma ainda que 

toda a construção do processo educacional se centrou na importância da igreja cristã 

para a colonização, e seus posicionamentos ficaram e continuam enraizados neste 

mesmo âmbito, como o sexo para a reprodução e a condenação a união entre pessoas do 

mesmo sexo. A religião tem sido para muitos professores e professoras um empecilho 

para o trabalho com educação sexual nas escolas. Portanto, é necessário ter muito 

cuidado com essa questão, pois o ponto chave para o trabalho de educação sexual é a 

sensibilidade e o respeito.  Ao mesmo tempo em que se deve ter a compreensão de que a 

religião não pode travar o processo de educação sexual nas escolas é necessário também 

o respeito entre escola e as famílias de modo a não discriminar nenhuma cultura 

religiosa que parte da família para a escola. 

 Com a ideia da sexualidade ligada ao pecado, e tendo como 

principal objetivo a reprodução, continua a ser ensinado um código 

sexual baseado no medo do corpo. Entende-se a virtude sexual como 

a repressão da sexualidade nas sociedades (GUDORF
8
, 1995 apud 

REIS; VILAR, 2004, p. 739) 

                                                           
8
 Gudorf, C. E. (1995). Body, Sex, and Pleasure – Reconstructing Christian Sexual Ethics. Cleveland: The 

Pilgrim Press. 
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Fundamental então se faz, no ato de trabalhar com um assunto tão delicado como a 

sexualidade, assim como em qualquer outro conteúdo, sobretudo com um público frágil 

como as crianças, que se tenha antes de tudo domínio sobre o que está sendo trabalhado 

e também uma didática de sensibilidade e respeito, de forma a acolher as dúvidas e 

questões sobre sexualidade trazidas pela criança, questões essas que devem 

progressivamente conquistar o seu espaço na escola. 
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CONCLUSÃO 

É possível perceber por meio dessa análise que ainda há um retraimento 

construído socialmente quando a questão é envolver crianças na temática de 

sexualidade.  Por não saber como lidar com a questão as famílias tem reproduzido 

hierarquias de gênero e de sexualidade e, a escola, que deveria assumir uma função de 

desconstrução das normas hegemônicas, em geral tem reproduzido esses padrões e 

quando assume alguma inciativa tem permanecido no senso comum.  

Por isso, uma educação sexual emancipadora se faz necessário, porque experiências de 

uma educação sexual bem-sucedida nas escolas podem garantir resultados como 

aumento do rendimento escolar devido ao alívio de tensão e preocupação com questões 

da sexualidade, diminuindo angústias e agitação das crianças em sala de aula. Além 

disso, uma educação sexual satisfatória, por meio de uma perspectiva crítica, pode 

contribuir para problematizar as contradições e hierarquias presentes na escola, reflexo 

das desigualdades sociais. A iniciativa pode mover lutas contra diversos tipos de 

opressões como o machismo, sexismo, misoginia, racismo, homofobia, etc., e não 

apenas problematizar mas sobretudo proporcionar compreensão da atual conjuntura de 

maneira ampla para além do cotidiano escolar, desvelando as reais intenções por trás da 

opressão social e contra ela se lançar por meio da emancipação dos sujeitos. 

Segundo Marx (2010), a emancipação humana deve ser efetivada a partir de uma dupla 

superação: primeiro, de natureza política e também por meio de uma revolução social 

que possa transformar radicalmente a forma de sociabilidade. Marx concluiu pela 

análise do processo histórico que a emancipação política significou um avanço ao 

modelo servil de trabalho presente na sociedade feudal, mas destacou que ela 

representava o projeto da burguesia e não resolveu a condição de exploração do homem 

pelo homem. Porém, a emancipação humana que Marx defende é o projeto a ser 

assumido vigorosamente pelo proletariado. 

Para ele, emancipação humana é mais que emancipação política, pois o problema da 

desigualdade para Marx não poderia se resolver num âmbito politico, teria que ser 

resolvido num âmbito social. A igualdade que provém da burguesa onde todos são 

“iguais” e todos tem acesso ao Estado (BRASIL, 1988), para Marx (2010) é uma 

igualdade irreal, irrisória, que esconde as desigualdades por trás da sociedade.  
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Sendo assim, a pesquisa atendeu os objetivos propostos e se posiciona a favor da 

emancipação humana (MARX, 2010) baseada em uma educação escolar revolucionária, 

que supere a sala de aula e se materialize em atos militantes.  Pois de acordo com Marx 

(LOWY, 2002), a classe que vai promover verdadeiramente uma transformação social é 

o proletariado, mas isso somente se efetivará quando a classe puder compreender os 

engendramentos por meio de normas arraigadas, como as manipulações políticas por 

trás da sexualidade abordadas nesse trabalho, e preferencialmente que isso ocorra desde 

a infância. Apenas o estado de superação dessa alienação poderá romper com as 

desigualdades e promover mudanças concretaras na sociedade. Porém, não por meio de 

uma reforma da educação mas de uma revolução social.  
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