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A Educação infantil é a primeira etapa da educação básica em que as crianças têm a 

oportunidade de conviver com outras pessoas diferentes das do meio familiar. É neste 

ambiente que as crianças começarão a se desenvolver social e intelectualmente, já que 

elas serão inseridas em um ambiente de aprendizado contínuo, imersas a diferentes 

práticas sociais e culturais. O convívio entre elas potencializa diversos 

questionamentos, dentre eles, sobre o próprio corpo e suas diferenças. Assim, 

percebendo-se como as questões em relação ao corpo e diferenças entre os sexos 

afloram já nas séries iniciais, faz-se necessário trabalhar a temática sexualidade na 

Educação Infantil, visto que as questões sobre sexualidade estão relacionadas aos 

desejos e vontades do indivíduo, entrelaçadas a questões culturais e princípios sociais 

do sujeito. Partindo desse contexto, este trabalho tem como objetivo geral investigar 

como os professores trabalham a temática sexualidade na Educação Infantil, nas 

turmas de Pré I e II em duas escolas públicas do município de Governador 

Mangabeira-BA. Especificamente, pretende-se identificar as concepções dos 

professores da Educação Infantil a respeito da temática sexualidade e descrever as 

principais metodologias, limitações e dificuldades encontradas pelos professores para 

abordagem do referido tema. Nesta perspectiva, o delineamento metodológico desta 

pesquisa, quanto aos objetivos, estabelece-se como um estudo descritivo, de cunho 

qualitativo. Como procedimentos e técnicas de coleta, foram realizadas entrevistas com 

professores da Educação Infantil nas turmas de Pré I e II, como também observações 

nas turmas de Educação Infantil de duas escolas da rede municipal de ensino de 

Governador Mangabeira-BA. Os resultados parciais indicam que os professores não se 

sentem confortáveis com o tema e que ainda existe um tabu em volta da temática 

sexualidade infantil.  
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