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RESUMO

Atualmente, as relações de gênero e sexualidade são frequentemente discutidas nos meios mediáticos e no contexto social. Muitas vezes, tal 
tema é fruto de discórdia e perpassado por discursos concorrentes, elaborados desde instituições como a Igreja ao Congresso Nacional. Em meio 
a esse contexto, está a escola. Além de sua configuração multicultural, as Unidades Escolares são permeadas por diversas concepções e 
representações quanto ao assunto, uma vez que é composta por sujeitos provenientes das mais diversas formações culturais e sociais. 
Entretanto, consiste à gestão escolar conduzir e orientar práticas educacionais referentes ao tema. Assim, este estudo visa analisar como a gestão 
escolar vem trabalhando a questão de sexualidade e gênero na escola e como vem sendo o seu desenvolvimento no processo 
ensino/aprendizagem dos alunos. Para esses fins, então, foi feito uma entrevista numa Escola Municipal de Ensino Fundamental – Anos Iniciais de 
Ourinhos, São Paulo, situada no bairro Vila Brasil, periferia da cidade, com a equipe gestora e os pedagogos atuantes na coordenação. Com isso, 
elencaram-se bases para debater como este atual tema conflituoso, tanto na educação como nas políticas públicas, vem sendo norteado e 
discutido com professores polivalentes, já que essa orientação possibilita conhecer o discurso a ser proferido na ação pedagógica dos docentes. 
Como resultado, percebeu-se que o assunto até o referido momento nunca foi colocado em pauta nos horários de estudo, sendo trazido, algumas 
vezes, em momentos de resolução de conflitos. A coordenação e direção ressaltaram que possuem receio de discutir o assunto, pois, 
anteriormente, no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação, existiram certas repressões do representante da Igreja Católica da 
cidade para a inserção de sexualidade e gênero no documento. Embora o Plano Municipal de Educação de Ourinhos não contemple a discussão, 
sabe-se que a escola deve possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico a partir da compreensão sobre as diferenças corporais e sexuais 
que culturalmente se cria na sociedade. Assim, vê-se a importância do profissional na construção de conhecimento que conduz o processo de 
reflexão que possibilitara ao aluno autonomia em escolher valores, portanto o professor tem de ampliar a visão de conhecimento para que não 
transmita suas crenças, valores e opiniões como verdades absolutas, algo passível de ser trabalhado pela equipe gestora.
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