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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que o currículo e as formas 
de organização escolar, bem como as formas de interação entre os sujeitos que 
circulam na escola, estão relacionadas com a construção das identidades e 
diferenças de gênero e sexualidade das e pelas crianças.  

Para adentrar o campo que investiga tal dimensão da vida social, 
serão tomados os pontos de vista e os lugares sociais ocupados pelas próprias 
crianças. Estas serão interrogadas sobre como interpretam, atribuem sentidos e se 
posicionam diante de suas experiências com e sobre o gênero e a sexualidade. A 
pesquisa está sendo desenvolvida com alunos e alunas de uma classe de 4ª série, 
de recuperação de ciclo, em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental, na 
cidade de Presidente Epitácio. Sempre me interessei pelos estudos sobre esse 
tema3 e, desde 2005, quando ingressei como professora efetiva, nessa escola, 
nunca deixei de observar o movimento e as manifestações das crianças, em vários 
momentos e situações de seu dia-a-dia escolar. Estou sempre atenta ao que elas 
dizem e ao que dizem os professores e a direção sobre elas. 

É com o foco naquilo que fazem e falam meninos e meninas sobre as 
diferentes manifestações do desejo e do prazer sexual, que esta pesquisa está se 
desenvolvendo. Para isso, também serão observadas e analisadas as 
manifestações das crianças acerca das relações de gênero, visto que as identidades 
e diferenças de gênero e de sexualidade são fortemente associadas, nas 
experiências vividas pelos sujeitos. As principais interrogações que tenho colocado 
são: quais são as formas particulares de pensar, agir e sentir das crianças, quando 
se trata de lidar com e atribuir significados para os prazeres, desejos e 
comportamentos ligados à sexualidade? Que associações fazem entre identidades 
de gênero e sexualidade? Que valor ou importância tais questões têm, em suas 
vidas? Quais são as suas formas particulares de pensar e sentir em relação às 
fantasias, curiosidades, dúvidas, medos? Que preconceitos apresentam, em função 
dos diferentes modos de expressão da sexualidade? Como tais questões estão 
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presentes em suas vidas? Quais são as suas observações sobre os 
comportamentos sexuais que verificam, ao seu redor: na família, na escola e em 
outros espaços de socialização? Como as questões da sexualidade “atravessam” as 
relações com seus pares e com os adultos com quem convivem na escola?  

Movida por tais inquietações e adentrando um campo novo de 
estudo, que é o de investigar as próprias crianças, a seguir apresento algumas 
discussões teóricas sobre “infância” e “criança”. 

Atualmente, várias áreas de conhecimento, com diferentes 
abordagens teóricas, concordam que os significados atribuídos à infância e à criança 
resultam de uma construção social. O conceito de “construção social”, porém, parte 
de diversos e diferenciados lugares teóricos. Tomando como eixo de suas análises, 
os lugares institucionais de produção de saberes e de discursos, Bujes (2002) afirma 
que tais construções dependem 

 
de um conjunto de possibilidades que se conjugam em determinado 
momento da história, são organizados socialmente e sustentados por 
discursos nem sempre homogêneos e em perene transformação. 
Tais significados não resultam, como querem alguns, de um 
processo de evolução, nem estão acima e à parte das divisões 
sociais, sexuais, raciais e étnicas... São modelos no interior de 
relações de poder e representam interesses manifestos da Igreja, do 
Estado, da sociedade civil... Implicam intervenções da filantropia, da 
religião, da Medicina, da Psicologia, da mídia [...] (p.24-25). 

 
Mesmo sem discordar da importância dos aspectos culturais, na 

análise dos fenômenos sociais, são outras as ênfases dadas por determinados 
estudos sócio-históricos e culturais, em seus enfoques sobre criança e infância. Os 
pontos principais de divergência estão fundados nos modos variados de se definir o 
lugar teórico e os significados de “sujeito” e de “prática social”.4 Embora 
concordando com tais pressupostos, as concepções de criança, de “sujeito” e de 
“prática social”, daí decorrentes, não são as mesmas para a Sociologia da Infância, 
a qual nos leva a entender a infância como objeto sociológico, contrapondo-se às 
análises de cunho meramente biológico, psicológico e também de perspectivas 
estritamente pós-estruturalistas. Estas últimas, de modo geral, não entendem que os 
“indivíduos” possam ser considerados como “agentes”, na construção de suas 
identidades. Assim, a “prática social” é compreendida como sobredeterminada pelos 
saberes e poderes dominantes e se desqualifica a ação de sujeito produtor de 

                                            
4 Nesta pesquisa, serão feitas referências a alguns autores identificados com as teorias pós-
estruturalistas, mesmo que não se concorde com o conjunto de suas posições conceituais e 
teóricas. Trata-se de estudiosos que apontam, de forma elucidativa, para muitos dos 
aspectos analíticos que queremos destacar, na abordagem teórica proposta. É o caso de 
algumas observações realçadas em trabalhos como os de Weeks (1999), Britzman (1999), 
Louro (1999), Bujes (2002) etc.  
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conhecimento e cultura. Ao contrário dessas teorias, a Sociologia da Infância 
reconhece a criança como agente social e como construtora da cultura e da História.  

 
As culturas da infância são resultantes da convergência desigual de 
fatores que se localizam, numa primeira instância, nas relações 
sociais globalmente consideradas e, numa segunda instância, nas 
relações inter e intrageracionais. Esta convergência ocorre na acção 
concreta de cada criança, nas condições sociais (estruturais e 
simbólicas) que produzem a possibilidade da sua constituição como 
sujeito e actor social. (SARMENTO, 2002, p.12).  

 
Concebe-se a infância como uma categoria social do tipo geracional, 

baseando-se em um conhecimento crítico de sua alteridade, o que implica 
considerar a infância em função de sua inserção em várias dimensões sociais: 
classe, gênero, etnia, raça, religião, demografia etc.  

Isso não significa desconsiderar a importância e o poder da ação dos 
discursos dominantes, na definição das identidades e das práticas sociais, seja por 
intermédio da mídia, seja pela organização das diferentes instituições e saberes 
científicos. Não se nega que as interações entre adultos e crianças são produzidas 
nas e permeadas pelas relações de saber e poder, as quais acarretam formas de 
pensamento que se pretendem únicas para definir o que seja “infância”, bem como 
produzem práticas de controle e normatização para as ações das crianças.   

Os estudos socioculturais ressaltam que tais situações se 
manifestam, por exemplo, na formação de conceitos que conduzem as crianças a 
serem interpretadas como seres (in)capazes, (não) construtoras de conhecimento, 
(não) desenvolvidas cognitivamente, “assexuadas” etc. Trata-se de pressupostos 
que costumam servir para enquadrar as crianças em modelos e padrões sociais 
desejáveis. Em relação à sexualidade, são elaboradas teorias que explicam e 
determinam como universal o “comportamento sexual infantil”. Muitas dessas 
concepções, crenças e conceitos sobre a sexualidade, na infância, fundamentam as 
práticas educativas dos profissionais que atuam no universo escolar. Por intermédio 
de práticas nem sempre conscientes, permeadas por preconceitos e saberes 
considerados inquestionáveis, constituem-se práticas sutis de controle, as quais 
atuam no sentido de modelar e adestrar os corpos e mentes das crianças.  

Os estudos de gênero estão presentes nesta pesquisa, pois 
acompanham muito diretamente as discussões sobre a sexualidade. Tais estudos 
correspondem às interpretações dos saberes e das formas de organização social, 
que constroem, legitimam, contestam ou mantêm determinadas classificações, 
conceitos e hierarquias sociais, a partir das diferenças sexuais e, portanto, 
produzem os conceitos de masculino e de feminino, em cada conjuntura histórica 
particular (SCOTT, 1990). As identidades de gênero se constituem simbolicamente 
numa rede de significados, que são a associação/fusão de múltiplas e variáveis 
experiências culturais (MACHADO, 1992, apud MOREIRA, 1999). 

O gênero, por conseguinte, não é decorrência natural das diferenças 
sexuais, mas sim “uma categoria imposta a um corpo sexuado”, porque pressupõe 
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um conjunto amplo de relações que pode incluir “sexo, mas que não é diretamente 
determinado pelo sexo, nem determinante da sexualidade” (SCOOT, 1990).  

É na produção de significados para as diferenças biológicas, 
anatômicas e sexuais, que são produzidos e instituídos culturalmente os significados 
para as diferenças sociais, as quais acarretam o estabelecimento de hierarquias e 
desigualdades sociais (MOREIRA, 2005). 

As teorizações a respeito das identidades de gênero e sexuais se 
estruturam, conseqüentemente, na fusão com as clivagens teóricas remetidas às 
idéias de “poder” e de “diferença”, tais como aparecem na observação de Scott, 
quando afirma que o gênero deve ser entendido como um “elemento constitutivo de 
relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos [e como] 
um primeiro modo de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1990, p. 14). 

Conforme se fez referência, a produção de diferenças para as 
identidades de gênero mantém estreitas relações com os modos pelos quais os 
sujeitos são identificados sexualmente. Dentro de configurações identitárias e 
corpóreas, as composições de gênero determinam valores, aptidões, possibilidades 
e modelos de conduta sexual para esse corpo sexuado. São criados paradigmas 
físicos, morais e mentais, cujas associações tendem a homogeneizar o “ser mulher”, 
desenhando em múltiplos registros o perfil da “verdadeira mulher” (SWAIN, 2003, 
apud MOREIRA, 1999).  

Segundo Britzman (1999), existem “muitos obstáculos, tanto nas 
mentes das professoras, quanto na estrutura da escola, que impedem uma 
abordagem cuidadosa e ética da sexualidade na educação” (p.86). Entre estes, está 
o fato de que a escola pretende dar respostas estáveis – o que é certo, o que é 
errado, o que é normal e o que é anormal, o que é possível e o que não é – para 
fenômenos que, por sua natureza, se opõem à delimitação de fronteiras. Tais 
fenômenos são caracterizados pelos aspectos da instabilidade, desejo, imaginação, 
curiosidade e invenção, os quais não se deixam aprisionar pelos ditames da cultura 
(p.87-89). 

Em Gagnon (2006), encontra-se uma consistente discussão teórica 
sobre a sexualidade, também fundamentada na idéia de que esta é resultado de 
uma construção social e cuja explicação articula elementos psíquicos, interpessoais 
e culturais. Essa construção é realizada com base em três tipos de roteiros, os quais 
demarcam e modelam as experiências dos sujeitos. Os roteiros culturais (domínio 
sociocultural mais amplo), associados aos roteiros interpessoais (domínio das 
relações no espaço público) e aos roteiros intrapsíquicos (domínio da vida privada). 
Esses estabelecem entre si uma interação dinâmica, a qual possui, portanto, 
dimensões históricas, culturais e individuais (GAGNON, 2006, p.226). 

Nesta pesquisa, pretende-se trazer essa dimensão de análise 
proposta pelo autor, para investigar as concepções e atitudes de crianças frente à 
sexualidade. Mesmo entendendo que vários pesquisadores, a partir de diversas 
abordagens teóricas, têm-se dedicado às pesquisas que discutem, articuladamente, 
os temas da sexualidade, infância e educação (FELIPE; MEYER, 1998; NUNES; 
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SILVA, 2000), são poucos os trabalhos que se propuseram discutir as práticas e 
saberes das crianças, segundo os seus próprios pronunciamentos e em uma 
perspectiva mais sociológica e cultural.  

Algumas pesquisas têm sido conduzidas em torno das 
representações sociais e práticas de professore(a)s acerca do gênero e da 
sexualidade. Estudam-se, com mais regularidade, as suas concepções, práticas e 
valores sobre as identidades de gênero e sexualidade de seus/suas aluno(a)s. 
Moreira (2005) e Moreira e Santos (2002) realizaram pesquisa sobre as atitudes e 
representações sociais de professore(a)s com respeito ao gênero e à sexualidade 
de seus jovens aluno(a)s, enquanto Cabiceira (2000) e Laviola (1998) analisaram 
suas concepções e modos de significar as relações de gênero e sexualidade de 
crianças.  

Entretanto, ainda é incipiente a produção de conhecimento sobre 
como as próprias crianças, meninos e meninas, experimentam e lidam com aquilo 
que vivem e observam com respeito ao gênero e à sexualidade. Até o presente 
momento, temos notícia, na produção acadêmica brasileira, apenas do trabalho de 
Claudia Ribeiro, intitulado “A fala da criança sobre a sexualidade humana: o dito, o 
explícito e o oculto” (1996).  

 Para compreender as representações das crianças, tomamos como 
base e pressupostos de análise os estudos teóricos de Chartier (1990, 1991), para 
quem as representações sociais devem ser examinadas de forma associada ao 
estudo da diversidade das vivências sociais e culturais mais particulares e 
cotidianas, vivenciadas pelos sujeitos. Com isso, o autor afirma que é na imersão do 
cotidiano que as práticas e representações são constantemente criadas, recriadas e 
improvisadas (CHARTIER, 1990, apud MOREIRA, 1999).5  

O objetivo geral da pesquisa é identificar e analisar as práticas e 
representações sociais de crianças sobre gênero e sexualidade: seus modos de ser, 
pensar, agir e sentir. Como objetivos específicos, são indicados: 1) reconhecer as 
diferenças e semelhanças, entre meninos e meninas, quanto ao modo de interpretar, 
construir significado, atribuir sentido e de se posicionar, em relação às suas 
experiências de gênero e sexualidade; 2) reconhecer e interpretar as atitudes, 
dúvidas, desejos, medos, saberes e preconceitos de crianças sobre a sexualidade e 
o gênero; 3) analisar o modo como as crianças percebem e significam o olhar, as 
atitudes e as intervenções dos adultos sobre as suas próprias manifestações de 
gênero e sexualidade; 4) analisar o modo como as crianças percebem e significam 
as manifestações de gênero e sexualidade, entre as pessoas adultas.  

A metodologia adotada é de caráter qualitativo; trata-se de um estudo 
de caso, do tipo etnográfico, baseado nos estudos da Sociologia da Infância, com 
ênfase nos aspectos culturais e simbólicos das experiências sociais. Para identificar 
e analisar as práticas e representações sociais de crianças sobre gênero e 

                                            
5 Também segundo Michel de Certeau (1994, p. 41), os sentidos para os ordenamentos 
sociais são cotidianamente reinventados, sob variadas formas, por aqueles que estão 
presos em redes de “vigilância” e poder. 
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sexualidade, foram definidos os seguintes procedimentos de investigação: 
observações diretas em sala de aula, no pátio e nos recreios6; seleção de alguns 
alunos e alunas para entrevistas semi-estruturadas individuais, com sua gravação e 
transcrição, bem como o trabalho de elaboração, pelas próprias crianças, de 
registros escritos contendo suas impressões e compreensões a respeito das 
dinâmicas vivenciadas. Além de utilizar um levantamento sócio-econômico sobre as 
famílias das crianças, já realizado pela própria escola, também será feita uma 
entrevista com o(a)s professore(a)s das terceiras e quartas séries da escola, 
objetivando cotejar as manifestações e os pronunciamentos das crianças com as 
atitudes e compreensões acerca da sexualidade, expressas pelos adultos que com 
elas se relacionam.  

Com todo esse material coletado e organizado, irá se proceder a um 
cruzamento entre as falas das crianças, coletadas a partir das entrevistas, 
observações, dinâmicas e dos registros escritos que estas produziram. Os 
resultados serão cotejados com os demais dados obtidos. Dessa maneira, serão 
elaboradas categorias temáticas, as quais serão analisadas e comporão o quadro de 
referências da interpretação final. A proposição dos cruzamentos entre as diversas 
fontes de pesquisa se baseia nos estudos da linguagem, realizados por Bakhtin, e 
em seu pressuposto de que os lugares em que os textos se cruzam e se 
interpenetram são considerados como “centros” organizadores do conjunto dos 
enunciados. Para o autor (1990, apud MOREIRA, 1999), tais “centros” 
correspondem e “falam”, exatamente, do meio social que envolve os indivíduos: “o 
centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas 
exterior, está situado no meio social que envolve o indivíduo” (BAKHTIN, 1990, 
p.121).  

Visando à interpretação dos dados, também se recorre a algumas 
orientações de Bardin (1977), que apresenta uma proposta de procedimento de 
análise transversal dos conteúdos. Com base em cruzamentos do material coletado 
e de seu recorte e separação por temas, podem ser constituídas categorias 
temáticas que serão problematizadas e discutidas na pesquisa.7 

Quanto aos cuidados na realização de pesquisas do tipo etnográfico, 
André (1995) recomenda que o pesquisador precisa estar atento na articulação entre 
o particular e o geral, não devendo focalizar apenas os aspectos da subjetividade 
humana. A autora aponta os seguintes elementos como constitutivos de uma 
pesquisa do tipo etnográfico: a) o papel da teoria na construção das categorias; b) a 
necessidade de se respeitar princípios da etnografia, como a relativização (centrar-
se na perspectiva do outro) e o estranhamento. (esforço deliberado de análise do 
familiar como se fosse estranho); c) o desenvolvimento do trabalho de campo com o 

                                            
6 Uso de “Caderno de Campo”, para registrar pormenores observados, tais como 
expressões corporais, tons de voz, emoções, gestos e intenções não explicitamente 
apresentados. Consultar: WEIL; TOMPAKOW, 1991, p. 7. 
7 BARDIN, 1977. 
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apoio em observações planejadas e em instrumentos e registros bem elaborados.8 
Foram iniciadas as observações em uma 4ª série, classe de 

recuperação de ciclo, em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental, na cidade 
de Presidente Epitácio. Ainda não foi realizada a análise dessas observações, nem 
aplicado nenhum questionário ou entrevista com crianças. 

 “Dar voz às crianças”, no sentido proposto por esta pesquisa, não 
implica pensar que o significado do que dizem não passará pela nossa própria 
leitura de pesquisador ou de que aquilo que falam estaria isento da presença de 
outras vozes com quem compartilham a experiência da vida social. Trata-se 
justamente do entendimento de que os sentidos e compreensões que serão 
propostos, ao final da investigação, resultarão do encontro de várias e diferentes 
vozes, pronunciamentos e enunciados. Não podemos nos considerar inocentes, 
portanto, em relação àquilo a que nos remete Walter Benjamin (1995), quando trata 
da distância entre o narrador e aquele que procura traduzi-lo. O autor valoriza a 
narrativa, na medida em que ela seria o lugar de construção de sentidos para a 
experiência do próprio narrador, isto é, para aquilo que por ele é vivido: “o narrador 
assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer. Seu dom é 
poder contar a sua vida; sua dignidade é contá-la inteira [...]. O narrador é a figura 
na qual o justo se encontra consigo mesmo” (p.221). Cabe ao investigador, por outro 
lado, conservar a noção de que lhe cabe apenas o trabalho de reescrever, 
incessantemente, as experiências narradas, sabendo que estas serão por ele 
reapresentadas, pois estarão submetidas ao seu próprio crivo teórico e político, 
fundado nas próprias questões que ele propõe para a vida.     

Pensar nos saberes que circulam na escola e nas práticas educativas 
que convergem para a formação de conceitos sobre gênero e sexualidade colabora 
para a compreensão das relações entre educação escolar, sexualidade e infância. 
Torna-se possível analisar quais são os sentidos, significados e valores sobre a 
sexualidade e como as crianças os vivenciam e participam da construção. Trata-se 
de pensar as suas potencialidades e múltiplas capacidades de inventar e reinventar 
o mundo, indicando tanto para os aspectos que lhes são comuns como para aquilo 
que rompe com modelos identitários únicos, homogeneizadores e fixos.   

A problemática que conduz esta pesquisa deve contribuir para a 
produção de conhecimento sobre como a escola concorre para a construção das 
identidades e/ou diferenças de gênero e de sexualidade das crianças e, ao mesmo 
tempo, como as próprias crianças, de diferentes modos, são produtoras da dinâmica 
social que estrutura as relações escolares.  
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