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RESUMO

O texto analisa as práticas pedagógicas presentes na Educação Infantil no Município de Vitória tendo como foco as temáticas de gênero e 
sexualidade e os possíveis desdobramentos na formação de meninas e meninos no âmbito escolar. Objetiva problematizar como as práticas 
pedagógicas relacionadas com o gênero e a sexualidade influenciam a formação de educandos e educandas nos Centros de Educação Infantil de 
Vitória. Justifica-se pela necessidade de a escola inserir o debate de gênero e sexualidade nos processos formativos de professores/as em especial 
na educação infantil. Sua realização partiu dos procedimentos de um estudo de caso, com a opção de uma pesquisa qualitativa e exploratória, 
tendo como campo de coleta de dados duas escolas de educação infantil. Contribuíram para a realização da pesquisa 39% do total de 
professores/as que atuam na educação infantil nas escolas pesquisadas e 100% das pedagogas.  As observações foram realizadas em nove salas 
de aula, cinco em uma escola particular e quatro numa escola pública. Os resultados da pesquisa apontam que, em relação à conceituação de 
gênero, grande parte dos/as entrevistados/as o definem como a dos gêneros textuais e/ou gramaticais. Aparentemente, o que os discursos 
tentam expressar, de forma deliberada, é que as crianças “descobrem” como ser meninos e meninas também durante a Educação Infantil. As 
professoras confundem a questão de gênero com a orientação sexual. Esses conceitos e sua manifestação na vida social e, obviamente, na escola, 
estão interligados, impactam e são impactados em um processo relacional, mas cada um designa uma dimensão da sexualidade humana. Quando 
perguntadas/os sobre sexualidade, as respostas das/os professoras/es são bem variadas, ecléticas em seu conteúdo. Ao ouvirem a palavra 
“sexualidade”, algumas respiram fundo antes de iniciar a resposta, que só vem após uma breve pausa. Outras ficaram com o rosto avermelhado e 
algumas mudaram suas expressões faciais para uma de extrema seriedade. Ao que parece, existe uma diferença evidente entre as duas escolas 
pesquisadas. Vimos que, na escola particular, a maior parte das professoras afirmou que não se ensina menino a ser menino nem a menina a ser 
menina, apresentando, em suas falas, palavras como “involuntariamente”, “ensinar, não” e “eu não bato nessa tecla”. Na instituição pública, a 
maior parte de professoras/es afirmam que a escola ensina os meninos a serem meninos e as meninas a serem meninas, em alguns discursos 
utilizando palavras como “com certeza” e “claro que sim”. No que se refere ao planejamento das atividades para as turmas, a diversidade sexual 
não é um fator decisivo. Os discursos afirmam considerar os meninos e as meninas durante o planejamento das atividades, mas as práticas dizem 
o contrário, mostram pouco planejamento não somente no que atende à diversidade sexual. A sexualidade aparece como tema nas escolas na 
forma de “educação sexual”, que possui como uma de suas linhas de raciocínio a exposição da reprodução, abordada com uma ênfase 
predominantemente biológica. Conclui-se que gênero e sexualidade ainda não são considerados questões relevantes nas escolas de Educação 
Infantil. Pouco é trabalhada a informação e a formação sobre esses temas. Atualmente, adota-se uma lógica similar à da medicação: no momento 
em que surgir uma tensão relacionada com o gênero e/ou a sexualidade elabora-se uma possível solução, o que abala diretamente as estruturas 
da prática pedagógica. As atividades para as crianças pouco são pensadas em uma lógica de equidade, e os docentes continuam, na maioria das 
vezes, a utilizar exemplos e representações de gênero e sexualidade que contribuem para validar um modelo ainda hegemônico de família: 
patriarcal, machista e hierárquica.
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