Enlace 14
“Sexualidades: isso existe na escola?” A familiaridade e a escolaridade
frente às [não] discussões necessárias.

O presente Enlace tem como tema a discussão a respeito da função da escola
e da família no debate com as crianças acerca das diversas formas de vivência
das sexualidades. É interessante analisar que estas são seres epistemofílicos,
ou seja, com vontade de saber e/ou conhecer sobre os mais variados temas
seja em casa (com responsáveis), seja na escola (com professores/as). A
relevância de tal discussão se dá por conta de ser um assunto necessário de
as crianças se aproximarem, a fim de conhecerem o próprio corpo, bem como
comportamentos em relação às sexualidades. Ainda é preciso discutir o
reconhecimento e a aceitação das mais variadas vivências sexuais, além de
discussões emancipatórias e humanas sobre o tema. Os desdobramentos
destes debates versam sobre a discussão e reconhecimento das várias formas
de

sexualidades;

conhecimento

do

próprio

corpo;

o

papel

dos/as

professores/as e equipe escolar na formação das sexualidades; o papel da
família (responsáveis) na formação sexual das crianças. Vale lembrar que em
uma sociedade à qual o abuso sexual e o estupro ainda são frequentes e em
muitos casos, por acontecerem no domicílio da criança, são escamoteados, é
preciso o debate nas escolas e com os/as responsáveis das crianças, a fim de
acabar, ou ao menos amenizar, essa dor que dificilmente (e arriscamos a
afirmar que jamais) será apagada da memória de uma criança abusada
sexualmente ou estuprada. O foco aqui é perpassar pela análise familiar
(responsáveis pela criança) a respeito das discussões em relação às
sexualidades até alcançarmos o diálogo no contorno escolar (na figura do/a
professor).

Com

as

várias

organizações

familiares

(monoparental,

homoparental, nuclear etc.) e com a maneira que a escola está organizada na
contemporaneidade (muitos/as professores/as desmotivados/as, descontentes,
alunos/as desinteressados/as), é preciso perguntar: sexualidades, isso existe
na escola?
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