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Introdução/Objetivos

Este Trabalho tem como propósito analisar, algumas narrativas das equipes diretivas e

pedagógicas (coordenadores/as, assistentes sociais, psicólogos/as, supervisores/as e

orientadores/as) sobre o entendimento de suas “atribuições” nas discussões relacionadas à

sexualidade no espaço escolar.  Ao utilizarmos o termo “atribuições”, não pretendemos

estipular padrões fixos ou regras rígidas estabelecidas pela sociedade, definindo, assim, uma

única maneira de exercer essa profissão. Neste sentido, estamos entendendo que as

“atribuições” são produções sociais, ou seja, invenções que se dão em um determinado

contexto cultural.

Consideramos importante questionar e refletir sobre estas temáticas com esses/as

profissionais, uma vez que a eles/as tem sido atribuído o papel de mediadores/as nas suas

escolas, buscando a integração de todos/as no âmbito escolar. Além disso, entendemos que a

sexualidade está presente no currículo escolar e, portanto precisa ser discutida no espaço

escolar.

Nesse estudo, estabelecemos algumas conexões com os Estudos Culturais nas suas

perspectivas pós-estruturalistas, bem como com algumas proposições de Foucault. Esse

campo teórico possilitou nos pensar a sexualidade como uma construção sócio-histórica, não

inerente ao ser humano, que é ensinada nas diversas práticas culturais ao longo de toda nossa

vida, através de várias estratégias de poder e saber (RIBEIRO 2007, FOUCAULT, 2007).

Metodologia

Como estratégia metodológica empregamos a investigação narrativa, utilizando como

ferramentas para produção dos dados: entrevistas semi-estruturadas (no total foram realizadas

14 entrevistas com profissionais da região de Santa Vitória do Palmar e Chuí e de Rio Grande

e São José do Norte) e dois grupos focais.

Cabe salientar que todos/as os/as profissionais que fizeram parte dessa pesquisa

participaram do curso “Corpos, gêneros e sexualidades: questões possíveis para o currículo

escolar” 1.

1 Esse curso teve como objetivo discutir as questões de Corpos, Gêneros e Sexualidades com profissionais da
educação e foi financiado pelo MEC/SECAD.
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Resultados e Discussão

Analisando as narrativas percebemos que os/as integrantes das equipes pedagógicas

e diretivas entendem que devem possibilitar que as discussões relacionadas sexualidades

sejam realizadas em suas escolas. Desta forma, entendemos que esses/as profissionais estão

envolvidos na construção do currículo escolar. Assim, eles/as podem estar propiciando que as

discussões relacionadas a essas temáticas estejam presentes nas escolas, possibilitando

espaços de interlocuções e auxiliando na elaboração de projetos relacionados a essas

temáticas.

No entanto, esses/as profissionais colocam que nas práticas escolares a sexualidade

tem sido trabalhada de maneira pontual, sendo que a mesma, na maioria das escolas, não está

presente oficialmente em projetos escolares. Mesmo a sexualidade estando presentes nas

escolas, as discussões vinculadas a essas temáticas são realizadas apenas quando acontece

algum problema na escola, que precise de uma solução imediata, ou como um mecanismo de

controle e intervenção de fenômenos biológicos (natalidade, DST /AIDS, etc.).

Considerações Finais

Ao analisar a atuação desses/as profissionais, ao falar de seus entendimentos

enquanto equipe pedagógica e diretiva,  não tivemos como pretensão fazer juízo de valor, mas

sim tivemos como próposito analisar as suas falas, para entender o que eles/as vêm

entendendo ser suas “atribuições” nas discussões relacionadas à sexualidade.
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