
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM: GÊNERO, SEXUALIDADE
E ADOLESCÊNCIA-AS POSSIBILIDADES E OS LIMITES DAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Coordenador: LAURA REGINA DA SILVA CÂMARA MAURICIO DA FONSECA

O referido projeto aborda questões pertinentes sobre, gênero sexualidade
e adolescência com orientadores educacionais de toda a rede de escolas
municipais de São Borja, objetivando a multiplicação para demais
educadores, professores, diretores afim de que estes possam transmitir
para os educandos de forma clara as propostas discutidas pelo curso de
formação continuada despindo-se do tabu que ronda o assunto
sexualidade. O curso propiciará um debate crítico sobre as possibilidades
e os limites das práticas pedagógicas, refletindo as relações cotidianas
existentes entre professores e alunos, ''uma forma de repensar e
reestruturar a natureza da at ividade docente' ' (GIROUX,1997),
salientadas principalmente na adolescência como a sexualidade precoce
e a alta incidência de gravidez na fase juvenil isso marca a fragilidade
destes profissionais para tratar tais assuntos, de modo que o Serviço
Social vem ao encontro destas para integrar esforços e saberes a fim de
delinear estratégias para o enfrentamento diário destas questões sociais.
A proposta de um curso de formação nasceu de um projeto anteriormente
existente da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Borja
denominado Sexualidade Responsável, com o andar deste projeto
percebeu-se a necessidade de um curso de formação continuada que
tratasse das demandas transversais que se salientam no cotidiano dos
educadores, visto ''que a educação escolar deve também entregar-se a
um imenso trabalho de reorganização, de reestruturação ou de
transposição didática''.(LOURO apud FORQUIN, 1993).  Para melhor
atender este projeto elaborou-se uma apostila com assuntos focados na
sexualidade e no papel do educador frente a essas novas demandas e
questões expressas no seu dia-a-dia de trabalho, definiu-se que as
palestras, ou painéis seriam realizados uma vez por mês com uma carga
horária mensal de cinco horas. Sendo que as abordagens dos assuntos
poderiam sair daquelas previstas na apostila, tornando-se um espaço
democrático de discussões e debates sobre a realidade vivenciada.  No
dia 10 de junho de 2008 teve inicio no salão de atos da prefeitura
municipal a primeira palestra do curso com a coordenadora do projeto
Professora Me.Laura Regina C. M. da Fonseca que abordou a
sexualidade segundo Freud, para um público alvo de 30 profissionais
entre Professores e Orientadores Educacionais provenientes de todas as
escolas da rede municipal de ensino. Neste primeiro encontro as
Educadoras já puderam sugerir ao final da palestra idéias e ou assuntos



de interesse coletivo para que este pudesse ser abordado no próximo
encontro em consonância com alguns dos textos existentes na apostila.
Os encontros foram sendo realizados mensalmente e estenderam-se até
o ano de 2009 e continuam em andamento.


