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Resumo 
O objetivo deste artigo é discutir articulações entre gênero e currículo, nas perspectivas dos Estudos 
Feministas e de Gênero, dos Estudos Curriculares e do Pós-Estruturalismo, tomando como 
referência algumas investigações realizadas em dois grupos de pesquisa. Argumentamos que o 
currículo ocupa um lugar importante nas formas de regulação das identidades sociais, que o gênero 
opera estruturando o próprio currículo e que é nessa direção que participa ativamente de processos 
de generificação das práticas curriculares, permitindo que, em uma dada cultura, conhecimentos, 
comportamentos e habilidades venham a ser definidos e reconhecidos como próprios e adequados 
para meninos e meninas, homens e mulheres. 
Palavras-chave: Currículo; Feminismos; Gênero. 
 
 

Abstract 
This paper aims to discuss about articulations between gender and curriculum, from the perspectives 
of Feminist and Gender Studies, Curriculum Studies and Post-Structuralism, by considering some 
investigations carried out by two research groups as its reference. We have argued that the 
curriculum occupies an important place in the forms of regulation of social identities, that gender 
acts by structuring the curriculum itself, and that it is in this sense that it actively participates in 
gendering processes of the curriculum practices, thus allowing for knowledges, behaviors and skills 
to be defined and acknowledged as appropriate and suitable for either boys or girls, men or women, 
in a given culture. 
Keywords: Curriculum; Feminisms; Gender.  
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Cenas de e sobre escola: um ponto de partida 
 
Pesquisadora – Sobre os conteúdos, conhecimentos, vocês [professoras] percebem alguma diferença de 
dificuldade, de domínio de alguns conteúdos? Quando referimos dificuldades de meninos e meninas, quais 
conteúdos?  
[Silêncio. Repete-se a pergunta.] 
Nádia – Na minha turma, tem 16 meninos e 14 meninas, e tenho mais meninos com dificuldades do que meninas. 
Pesquisadora – Em relação ao conhecimento? Qual? Alfabetização? 
Nádia – É. Mas devido a quê? À distração, se distraem muito fácil, em vez de estarem trabalhando, eles prestam 
atenção...  
Liane – Eu queria também... São muito mais meninos [com dificuldades] do que meninas. Eu até queria 
destacar o caso da biblioteca. [...] Todos, em geral... Leitura e interpretação de texto, eles escrevem muito 
errado.  
Nádia – ... mas é porque mal bateu, e eles já querem uma bola... Tem que ver outro horário para a biblioteca... 
Liane – Eu já liberei outro horário, eles não têm interesse... 
[...] 
Beatriz –[...] O que a gente observa na escola é a questão da agitação, da agressividade, que é uma questão 
funcional, da parte biológica mesmo, e que a gente comprova realmente. A gente observa esse tipo de coisa, se 
bem que, claro que tem as meninas agressivas e também tem os meninos mais calmos, mas... 
Pesquisadora – Que mais, gente, que vocês gostariam de destacar? 
Sílvia – A coisa da atenção, diferença de atenção. O tempo de concentração de meninos e meninas, isso também 
a gente observa, falando em termos de sala de aula. Realmente, as meninas se concentram bem mais. Por 
exemplo, na série de alfabetização, onde se costuma ter os livrinhos para ler depois das atividades, as meninas 
pegam e leem o livrinho, os meninos, não. Eles mal abrem, olham e já querem outros, eles não se concentram...  
Deise – É, isso é verdade...  
Sílvia – E as meninas, não, mesmo aquelas que têm dificuldade na leitura, elas tentam, elas se demoram com 
o livro. Então, eles acabam perturbando, porque eles já querem trocar de livrinho [...], Eles não têm aquela 
concentração. Eu noto bastante isso na minha turma... 
Beatriz – É a questão da habilidade verbal, não é... 
Sílvia – É. 
Fonte: Grupo focal de professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental (DAL’IGNA, 2005). 
 
 
 [O professor Sérgio relata o caso de um menino que participava das aulas de Educação Física com as meninas, 
pois ele não demonstrava interesse pelas aulas de Educação Física com os meninos.] 
 

Sérgio – É, foi interessante, porque ele tinha que fazer aula comigo, porque ele é homem, né. Mas ele sempre 
se excluía, porque ele não conseguia se encaixar com aquela violência, né. E ele não tinha aquela mesma 
habilidade dos guris, ele realmente era um guri sensível. Era um menino que não tinha habilidade motora para 
participar das atividades que eu oferecia, então, ele sempre saía fora. Ele evitava ou ele não vinha na minha 
aula e estava se prejudicando. [...] Está lá, as gurias até reclamam porque ele é homem. Está se desviando, 
mas é homem, tem força. Então, as gurias reclamam muito dele, porque ele, às vezes, vai e dá aquela lançada 
de bola muito forte e pega nas gurias. Elas reclamam que é muito forte.  
Fonte: Entrevista com um professor de Educação Física (DORNELLES, 2007). 
 
 [Alunos/as estagiários/as de um curso de Educação Física relatam suas impressões do estágio em Ensino 
Médio, nas escolas.] 
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Eliane – [...] porque a gente sai daqui [do curso de licenciatura] com uma coisa na cabeça, chega lá na escola, 
é totalmente diferente. Você sai daqui pra fazer uma aula com todos os alunos, meninas e meninos, chega lá, a 
diretora, ou professora, ou não sei, fala que não, dia das meninas é tal dia e os meninos têm tal dia. Aí você 
propõe uma atividade com os dois: não pode porque os meninos vão machucar as meninas, porque as meninas 
ficam com “assanhadeza” com os meninos.  
Fonte: Entrevista com uma aluna estagiária do curso de Educação Física (SANTOS, 2014). 
 
 

Pesquisador: Como vocês avaliam a presença de sujeitos que apresentam certas diferenças de gênero que 
transgridem os padrões ditos, entre aspas, normais, no cenário dos cursos de Letras e Pedagogia? Será que 
os currículos desses cursos estão atualmente preparados para lidarem com essas questões? O que vocês têm 
a dizer sobre isso? 
Vera – Eu acho que... acho que é bem silenciado... e eu fiquei assim... quando a gente participa de momentos 
como esse [grupo focal para pesquisa], até pouco tempo atrás, [...] sabe o quanto está sendo bacana, o quanto 
eu gostei do primeiro encontro, eu lamento não ter podido estar no segundo, e agora, pensando no terceiro, 
ontem, eu dou aula de [...] na segunda à noite; portanto ontem, eu estava trabalhando o vocabulário com os 
alunos, e nós vamos vendo vocabulário família, né? E não há vocabulário previsto, por exemplo, para 
“transgênero” e qualquer... não há, na nossa apostila, ou é silenciado no dicionário [...] e eu fiquei pensando 
sobre isso. Porque eu tenho um aluno gay, [...] e bem nessa questão assim da identidade, como é que para 
ele assistir uma aula onde se trabalha família, por exemplo [...] numa configuração extremamente tradicional, 
com aspectos que não são contemporâneos, né? 
 

[...] 
 

Pesquisador: Então, assim... a gente queria convidar vocês [...] esse momento, pensando assim no ambiente 
de uma sala de aula, numa aula de Ensino Superior, a gente trouxe aqui... tentou selecionar alguns livros, 
alguns materiais e a partir desses materiais a gente queria convidar vocês a escolherem um ou algum desses 
materiais pensando, como vocês abordariam uma questão de gênero a partir desse material. Tudo bem? 
Então, a gente convida vocês a irem até ali à mesa, escolherem algum material, e depois a gente conversa 
assim pra ver... 
Júlia – Tá... gênero textual? 
Pesquisador – Não, gênero no sentido, vamos dizer assim... masculino e feminino... 
Júlia – Ah, tá. Então, é isso que tu estás olhando, não gênero textual, é gênero masculino e feminino... 

Fonte: Grupo focal com professoras universitárias dos cursos de Pedagogia e de Letras (CRUZ, 2015)1. 
 

As cenas inicialmente descritas têm o objetivo de introduzir o argumento que 
pretendemos desenvolver neste artigo, qual seja: ao articularem-se gênero e currículo, nas 
perspectivas dos Estudos Feministas e de Gênero, dos Estudos Curriculares e do Pós-
Estruturalismo, pode-se refletir sobre como o gênero opera estruturando o próprio currículo, 
participando ativamente de processos de generificação das práticas curriculares. Tais 
processos permitem analisar como, em uma dada cultura, conhecimentos, comportamentos e 
habilidades vêm a ser definidos e reconhecidos como próprios e adequados para meninos e 
meninas, homens e mulheres. Dizendo de outro modo, de muitas formas, os conhecimentos 
inscritos nos currículos, em todos os níveis e modalidades de ensino, estão implicados com 
a construção de sujeitos particulares – sujeitos de gênero. Isso demanda, portanto, assumir, 
desde o início, que o currículo está envolvido em processos de constituição e de 
posicionamento desses sujeitos – processos esses que pesquisas situadas nos campos dos 
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Estudos Feministas e de Gênero, assim como dos Estudos sobre Currículo, em suas diferentes 
vertentes e filiações, têm tematizado, descrito e analisado desde o final dos anos 1970 do 
século passado2. 

Esses argumentos, bem como as ressonâncias de tais problematizações feministas, não 
são exatamente novos no campo da educação e da teorização curricular. A atualidade das 
cenas descritas e o atual momento político que vivemos no Brasil hoje3 sugerem, entretanto, 
que continua sendo fundamental desenvolver reflexões sobre as práticas curriculares e as 
formas tradicionais de conceber o currículo por diferentes teorias, de uma perspectiva de 
gênero.  

Com este artigo, pretendemos retomar sob outros ângulos as relações entre gênero e 
currículo. Para dar conta disso, ele está organizado em duas partes, que enfocam: as 
ferramentas teóricas (e metodológicas) que sustentam nossa argumentação; e as relações 
entre currículo e a produção de sujeitos de gênero. Com essa abordagem, este artigo objetiva 
também interrogar como se produziram e se produzem diferenças e desigualdades de gênero 
e que efeitos elas têm sobre os sujeitos: seus prazeres, alegrias, aprendizagens, 
subordinações, tensões, conflitos. Tal exercício pode contribuir para subsidiar a reflexão de 
professoras e professores sobre algumas das implicações do trabalho docente e do currículo 
na regulação das formas de viver os gêneros e as sexualidades e na produção de processos de 
in/exclusão4; pode, também, chamar atenção para experiências e situações capazes de 
provocar e movimentar os nossos saberes e sentidos, permitindo-nos pensar a diferença como 
constituída e constituinte, algo próximo, vibrante, potente, inerente à contemporaneidade e à 
(re)configuração de resistências e possibilidades de atuação. 
 
 
Apresentando as ferramentas teóricas (e metodológicas)  
 

Das perspectivas dos Estudos Feministas e de Gênero, dos Estudos Curriculares e do 
Pós-Estruturalismo, nas quais buscamos apoio teórico-metodológico para estas reflexões, é 
possível compreender o currículo como um artefato cultural e como prática de significação 
fortemente implicada com a produção de sujeitos particulares. Em confluência com esse 
argumento, e ampliando-o, as teorias curriculares pós-críticas, sobretudo aquelas de 
inspiração pós-estruturalista, têm contribuído para problematizar uma compreensão de 
currículo pautada na dicotomia teoria/prática, enfatizando que, ao compreendermos o 
currículo como um artefato cultural, rejeitamos a ideia de que haja dois currículos, um “na 
teoria”, outro “na prática”, e assumimos sua indivisibilidade. Assumimos tal ponto de vista 
porque entendemos que o currículo está envolvido com aquilo que nos tornamos e com o que 
devemos nos tornar5.  

Nesse contexto, as práticas curriculares assumem diferentes significados. Os 
significados não possuem em si mesmos qualquer valor final ou fixo, tampouco preexistem 
a nós; eles são cultural e socialmente produzidos, importando examinar as relações de poder 
que estão envolvidas nesses processos de significação. Se os significados que atribuímos às 
práticas curriculares são produzidos, torna-se importante, então, trazer para o debate as 
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discussões e análises acerca das tensões e dos conflitos que o currículo e, de forma mais 
ampla, a cultura colocam em funcionamento. Discussões têm provocado a elaboração de 
currículos e pedagogias centrados na diferença como questão de conhecimento. Como 
argumenta Tomaz Tadeu da Silva (2011, p.99), “a pergunta crucial a guiar o planejamento 
de um currículo e de uma pedagogia da diferença seria: como a identidade e a diferença são 
produzidas?”. E nós acrescentaríamos: e como podem, então, ser modificadas? De quais 
estratégias de ensino e de aprendizagem poderíamos lançar mão para refletirmos sobre os 
processos de significação envolvidos na produção da identidade e da diferença? 

Para as teorizações contemporâneas sobre o currículo, os conhecimentos inscritos no 
currículo não estão dados e não são neutros. Como explica Thomas Popkewitz (2011, p.174), 
“aquilo que está inscrito no currículo não é apenas informação – a organização do 
conhecimento corporifica formas particulares de agir, sentir, falar e ‘ver’ o mundo e o ‘eu’”. 
Dessa forma, os conhecimentos são objetos de luta e de conflito. Aquilo que compõe o texto 
curricular é resultado de processos de seleção, organização, distribuição, transmissão e 
atribuição de legitimidade a determinados tipos de conhecimentos. Como nos mostra Michael 
Apple (2011, p.71), o currículo “[...] é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da 
seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É 
produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam 
e desorganizam um povo” (APPLE, 2011, p.71). 

Nesse sentido, pode-se, pois, perguntar: como é construída a noção de “currículo 
oficial”?6 Quais conhecimentos podem estar incluídos e quais conhecimentos devem ser 
excluídos do currículo? Será que nossos planejamentos estão em sintonia, ou conflituam, 
com as discussões sociais, políticas e econômicas postas pela contemporaneidade? Ao 
planejar, estamos levando em conta as urgências e as demandas atuais, como, por exemplo, 
as daqueles sujeitos e grupos que estão no centro das lutas pela conquista (e/ou manutenção) 
de direitos humanos e civis? Ou ainda, para retomar um dos argumentos deste artigo, de que 
formas os conhecimentos inscritos nos currículos, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, estão implicados com a construção de sujeitos particulares – sujeitos de gênero? 

A partir de e com tais perguntas, sinaliza-se a importância de refletir sobre o poder 
constitutivo do currículo. Nessa direção, trata-se não só de examinar os processos de seleção 
e organização dos conhecimentos contidos no currículo, mas também de analisar o que esses 
processos implicam em termos de inclusão e exclusão, uma vez que tais formas de 
organização atribuem diferentes valores aos conhecimentos e aos sujeitos, definindo quais 
são legítimos e quais são ilegítimos, quem se aproxima e quem se distancia de uma suposta 
norma a ser incorporada e seguida.  

Além disso, é possível questionar a compreensão de currículo como meio neutro de 
transmissão de conteúdos que pode estar atravessando e constituindo tal abordagem. 
Analisando a estreita vinculação que há entre currículo e cultura, Antônio Flávio Moreira e 
Vera Candau (2007, p.28) afirmam que o currículo representa, 

 
[...] um conjunto de práticas que propiciam a produção, a circulação e o consumo 
de significados no espaço social e que contribuem, intensamente, para a 
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construção de identidades sociais e culturais. O currículo é, por consequência, um 
dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do(a) 
estudante.  
 

Tomando-se como referência o pressuposto de que o currículo é também um artefato 
cultural envolvido na produção de gênero, pode-se perguntar, ainda, como os conteúdos 
curriculares e as práticas pedagógicas que estes ancoram estão imbricados com (ou 
contribuem para) a construção de identidades de gênero. Aqui também outra questão poderia 
ser colocada e diz respeito aos modos pelos quais o gênero opera estruturando o próprio 
currículo, tornando-o generificado ao tornar determinados conhecimentos e práticas 
possíveis e necessários, ou descartáveis. 

Com perguntas como essas, estudos feministas pós-estruturalistas articulados às 
teorizações curriculares têm contribuído, então, para enfatizar as estreitas conexões entre 
conhecimento e poder, e as implicações do currículo na produção da identidade e da 
diferença. “O currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos 
tornamos, naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz” (SILVA, 
2007, p. 27). Nesse sentido, podemos “não apenas identificar quais conhecimentos ou grupos 
sociais são incluídos ou excluídos do currículo (e também ‘de que forma estão incluídos’), 
mas também problematizar, ‘como resultado dessas divisões, dessas inclusões e exclusões, 
que divisões sociais – de gênero, raça, classe – são produzidas ou reforçadas’” (LOURO, 
2011, p. 89). 

Apoiando-nos nas teorizações feministas pós-estruturalistas, torna-se necessário 
explicitar como compreendemos e relacionamos, aqui, o conceito de gênero, articulando-o 
com os conceitos de corpo e de sexualidade e dando realce à sua produtividade para a 
realização de discussões, investigações e redirecionamentos no campo do currículo7. Com 
tais teorizações e conceitos, pretendemos evidenciar um pensamento que singulariza, 
conflitua e subverte relações políticas, de conhecimento e de poder, assim como formas de 
sujeição de e entre homens e mulheres, acolhendo e estimulando a emergência de novas 
formas de viver as feminilidades e as masculinidades, compreendidas além do corpo 
biológico como base para o gênero e a sexualidade. 

O corpo, aqui, com embasamento em Thomas Laqueur (2001), é compreendido como 
um produto histórico, produzido na e pela cultura8. Entendê-lo dessa forma implica romper 
com noções naturalistas e universais para abordá-lo como um território no qual se inscrevem 
marcas de um determinado tempo, espaço, pertencimentos sociais, interesses econômicos, 
grupo étnico, religioso, etc. Como tal, Linda Nicholson (2000) explica que o corpo também 
passa a funcionar como um operador de hierarquizações e de desigualdades sociais. Nessa 
perspectiva, ele não é um ente da natureza e da biologia sobre o qual a cultura atua, passando 
a ser tematizado como um produto do desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, 
moral, jurídico, o que indica, por um lado, sua provisoriedade e inconstância e, por outro, sua 
estreita relação com os processos de significação e poder. O corpo, nessa perspectiva, como 
nos mostra Judith Butler (2008), precisa ser problematizado, na medida em que o sexo 
(anatômico) funciona em nossas sociedades ocidentais como um princípio de inteligibilidade 
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que permite definir o que é um corpo que importa e quais são, portanto, os corpos viáveis, 
transformando qualquer manifestação corporal não condizente com o sistema sexo-gênero-
sexualidade em algo problemático. 

Compreender o corpo como produto histórico desestabiliza explicações biológicas para 
determinadas configurações corporais e seus processos que justificam sentimentos, atitudes, 
comportamentos e posições que seriam comuns ou naturais para homens e mulheres, negando 
tanto às mulheres quanto aos homens a atuação fora das representações de gênero vigentes. 
Em abordagens essencialistas, as identidades masculinas e femininas, assim como os nossos 
desejos, ações e comportamentos, tendem a ser naturalizados e universalizados, e isso produz 
efeitos importantes. As abordagens essencialistas contribuem, por exemplo, para que 
possamos explicar, por meio do corpo biológico, diferenças inatas entre homens e mulheres. 
Ao mesmo tempo, reforçam o pressuposto de que existe uma determinada forma de viver a 
sexualidade, que seria mais adequada (e normal) que outras. 

A perspectiva que assumimos aqui é eminentemente política, crítica e desestabilizadora 
dos modos de produção e de organização do espaço social, que inclui, de diferentes modos, 
a problematização da produção científica, da formulação do currículo, da instituição das 
políticas públicas, e o investimento na reconfiguração de distintas formas de organização e 
regulação presentes nas relações sociais. Assumir os pressupostos das teorizações feministas 
pós-estruturalistas supõe, então, o entendimento da fluidez e da dinamicidade que envolvem 
as relações humanas, para tomar como foco o exame dos processos curriculares que atuam 
na produção de in/exclusões e que colocam o gênero (o corpo e a sexualidade) no centro de 
processos de normalização9. 

Joan Scott (1995) indica a necessidade de desconstruirmos lógicas e visões polarizadas 
e dicotômicas tão presentes no pensamento ocidental, como masculino e feminino – e nós 
acrescentaríamos heterossexualidade e homossexualidade, certo e errado, norma e desvio –, 
colocando-as em xeque ao aprofundar as análises sobre os contextos em que elas foram/são 
produzidas, além da possibilidade de entender como atuam e a que interesses estão ligadas. 
Além disso, a autora aponta para a urgência em rejeitar e problematizar o caráter rígido e 
arbitrário dessas polarizações, indicando a pluralidade que é inerente às formas de viver 
gênero e sexualidade.  

Consideramos importante, então, discutir ainda o conceito de sexualidade. Os campos 
teóricos já mencionados e outros ainda não apresentados – Estudos Gays e Lésbicos, Teoria 
Queer – ressaltam que a sexualidade pode ser exercida de muitos modos. Isso significa que 
homens e mulheres podem viver seus desejos e seus prazeres corporais, em sentido amplo, 
com pessoas do sexo oposto, com pessoas do mesmo sexo, com pessoas de ambos os sexos, 
presencialmente, virtualmente, individualmente, coletivamente e sem parceiros, dentre outras 
possibilidades. Mais recentemente, alguns estudos têm apresentado e descrito a 
assexualidade como uma forma de viver a sexualidade10. 

Esses campos teóricos permitem-nos entender, pois, que a sexualidade não está 
relacionada apenas a um sexo anatômico, não pode ser reduzida à relação sexual e tampouco 
se enquadra em binarismos, como hetoressexual/homossexual. Eles indicam a necessidade 
de reconhecer a legitimidade da pluralidade das práticas constituintes do nosso tempo, a 
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existência de amor e desejo por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas de ambos os sexos, 
por exemplo, para compreender que a sexualidade não pode ser pedagogizada e reduzida a 
conhecimentos sobre anatomia corporal, prevenção de doenças ou gravidez na adolescência. 
Essa compreensão parece-nos importante, na medida em que a educação sexual na escola 
pode contribuir tanto para reiterar algumas formas de viver a sexualidade, quanto para 
questioná-las.  

Grosso modo, podemos dizer que o currículo, além de assumir uma matriz de gênero, 
tem também assumido uma para a sexualidade – a heterossexualidade – como única forma 
normal de viver desejos e prazeres corporais11. Deborah Britzman (2001) mostra-nos que, 
quando chegam a ser abordados no currículo, os conhecimentos sobre sexualidade são 
pautados pela premissa sexo-gênero-desejo heterossexual. A sexualidade tem sido 
tematizada em práticas curriculares, fundamentalmente, de uma perspectiva biomédica que 
invoca a norma heterossexual a partir de justificativas e explicações atreladas a diferenças 
corporais entre homens e mulheres, como a presença do útero, dos genitais, da força física, 
da capacidade de gerar filhos e filhas, amamentar e cuidar. Conforme explica Guacira Louro 
(2012, p.45):  

 
Uma noção singular de gênero e sexualidade vem sustentando currículos e práticas 
de nossas escolas. Mesmo que se admita que existem muitas formas de viver os 
gêneros e a sexualidade, é consenso que a instituição escolar [e a instituição 
universitária] tem [têm] obrigação de nortear suas ações por um padrão: haveria 
apenas um modo adequado, legítimo, normal de masculinidade e de feminilidade 
e uma única forma sadia e normal de sexualidade, a heterossexualidade; afastar-
se desse padrão significa buscar o desvio, sair do centro, tornar-se excêntrico. 
 

Se, como já argumentamos, as práticas curriculares não são neutras e, ao contrário, estão 
envolvidas com formas de regulação, ao articularem-se gênero e currículo nas perspectivas 
teóricas aqui apresentadas, pode-se afirmar que o currículo fornece parâmetros para que os 
sujeitos possam conhecer e interpretar o mundo, como sujeitos de gênero, de uma 
determinada maneira. Como nos mostra Marlucy Paraíso (2011), o currículo e o gênero 
estruturam nosso pensamento e nossas práticas corporais.  

As cenas descritas no início deste artigo permitem dar visibilidade a currículos e 
pedagogias que, no âmbito da escola e da universidade, buscam atrelar ao corpo supostos 
desvios, rejeições, inadequações, virtudes, comportamentos, valores, de tal maneira que se 
torna necessário, então, corrigi-lo, adequá-lo, preservá-lo, aprisioná-lo. No entanto, os 
investimentos que, sob a forma de imperativos de gênero, ocorrem nas instituições educativas 
em todos os níveis, e também fora delas, podem ser aceitos, recusados e/ou transgredidos 
pelos sujeitos aos quais se direcionam, na medida em que é na cultura que negociamos os 
sentidos relacionados ao corpo. 

Das perspectivas teóricas já apresentadas, podem-se também rejeitar abordagens 
essencialistas e universais que enfocam gênero (e sexualidade) a partir do viés cientificista e 
biologicista. O conceito de gênero, de uma perspectiva pós-estruturalista, permite analisar as 
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distintas formas de definir e de viver feminilidades e masculinidades, as quais são construídas 
no interior de diferentes processos educativos e no âmbito das culturas às quais pertencemos. 
Nessa perspectiva, os processos e as relações sociais em que estamos inseridos são sempre 
educativos, uma vez que aí são produzidas formas de ser e de agir que nos constituem como 
sujeitos de gênero (e sexuais) múltiplos e diversos, e essas conformações não estão ligadas, 
necessariamente, a uma matriz biológica que as define a priori. Por isso, argumentamos que 
o conceito de gênero pode ser uma ferramenta potente para o exame de processos e artefatos 
constitutivos dos sujeitos, dentre eles, os currículos, na medida em que estes tratam de 
diferenciar tanto mulheres de homens, quanto de produzir diferentes categorias de mulheres 
e de homens, justamente pela articulação de gênero com sexualidade, raça/etnia, 
nacionalidade, classe social, religião... Indo além disso, o conceito de gênero sinaliza, ao 
mesmo tempo, que as instituições, as leis, os conhecimentos, as normas e os símbolos de uma 
cultura são atravessados e constituídos por pressupostos de gênero, o que significa 
considerar, como já indicamos, que o gênero atravessa e dimensiona as práticas curriculares 
– elas próprias são generificadas12. 

Interessa-nos seguir, a partir daqui, discutindo e evidenciando modos por meio dos quais 
o currículo se torna um artefato generificado ao assumir que os conhecimentos, as atividades, 
os espaços, os brinquedos, os comportamentos, as capacidades, os desempenhos, assim como 
a própria docência, necessitam estar orientados por pressupostos de gênero e de sexualidade, 
a fim de posicionar homens e mulheres em lugares distintos, deixando pouco (ou nenhum) 
lugar para o que não cabe dentro desses binarismos. Pretendemos dar visibilidade a pesquisas 
que evidenciam tanto como normas (de gênero) são constantemente reiteradas no âmbito do 
currículo, quanto o que escapa e provoca a necessidade de subverter e de nos descolarmos de 
algumas referências que nos parecem seguras. 

As cenas apresentadas no início deste artigo foram retiradas de algumas dessas 
pesquisas13 e fazem parte do caminho que tomamos para exercitar a crítica e a reflexão sobre 
algumas possibilidades de transformação das práticas curriculares vigentes. 
 
O currículo como sistema de regulação generificado 
 
 

Cenas como as apresentadas no início deste artigo continuam acontecendo nos cotidianos 
escolar e universitário com mais frequência do que gostaríamos. Elas foram narradas por 
docentes da Educação Básica e do Ensino Superior que participaram das pesquisas e 
descrevem conhecimentos, rotinas e fazeres com meninos/homens e meninas/mulheres no 
âmbito dos currículos e das práticas pedagógicas investigadas, destacando aspectos como: 
maior desatenção dos meninos para escrever, concentrar-se e participar das atividades de 
leitura; estranhamento com a participação deles em aulas de educação física planejadas e 
voltadas para as meninas; meninos que não apresentam comportamentos mais agressivos 
concebidos como desviantes; a naturalização de que meninas são mais comportadas, 
sensíveis, caprichosas, concentradas nas atividades de leitura, mais frágeis e menos 
agressivas, dentre outros. Enfatizam, também, e de forma importante, formas de conhecer e 
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socializar que tomam como matriz representações hegemônicas de corpo, feminilidades, 
masculinidades e sexualidades, ao mesmo tempo em que silenciam e se afastam de outras. 
Cabe perguntar: o que se torna natural para meninos/homens e meninas/mulheres? Que 
modos de viver o gênero (e sexualidade) são tomados como desvio? Levamos em conta, na 
organização do currículo, as representações de família, maternidade, paternidade e docência 
que se apresentam de forma plural e/ou ambivalente? Em que lugar e de que forma a diferença 
é representada no currículo? 

 Também retomamos aqui o relato de uma professora do curso de Letras que, sendo-lhe 
solicitado que escolhesse livros de histórias para ampliar as reflexões sobre as temáticas de 
gênero e sexualidade no currículo das licenciaturas, insiste em tomar como referência para a 
sua escolha o gênero enquanto uma categoria textual. Será que as discussões de gênero estão 
contempladas e são discutidas nos projetos político-pedagógicos dos diferentes cursos? De 
que modos gênero atravessa e dimensiona uma forma de organização curricular, e faz com 
que professoras universitárias definam o que deve ser conhecido? Que reflexões e caminhos 
podemos traçar a partir dos estudos que estamos evidenciando?  

Na busca por respostas para os desafios que enfrentamos nos cotidianos da escola e da 
universidade como docentes, formulamos com frequência perguntas como essas. No entanto, 
sobretudo no contexto político atual, reafirma-se a perspectiva de que os conhecimentos 
tradicionais inscritos no chamado currículo oficial deveriam seguir ocupando lugar de 
destaque e de que outras temáticas, se forem abordadas, devem assumir um caráter 
transversal e/ou marginal. Nesse contexto, gênero e sexualidade voltam a ser apresentados 
como temas que estariam “fora” da escola, da universidade e das práticas curriculares.  

Essas perguntas talvez possam também contribuir para formular respostas diferentes 
daquelas que têm orientado as nossas formas de planejar e selecionar os conteúdos e recursos 
didáticos, bem como para colocar em xeque alguns termos essenciais às teorias educacionais 
tradicionais, tais como: sujeito, ensino, aprendizagem e avaliação, dentre outros. São noções 
que, historicamente, giraram em torno de práticas curriculares capazes de sedimentar o 
conhecimento (e a ciência), tornando-o inquestionável, neutro e apolítico, dificultando e/ou 
impedindo a crítica e o diálogo entre as diferentes formas de pensar, agir, comportar-se. 
Aprender a conviver com o pluralismo disciplinar, diz Alfredo Veiga-Neto (2001, p.239), 
“poderá nos ensinar a conviver com o pluralismo das ideias, dos gêneros, das etnias, das 
idades, das aparências físicas e comportamentais, das religiões, etc. Em suma, a prática de 
currículos mais integrados pode ser vista como um exercício de diálogo entre as diferenças”.  

Sabemos que o currículo nomeia, classifica, corrige, hierarquiza, regula, mas ele também 
se torna território de lutas pela significação, de contestação, de conflitos, de resistências. 
Então, interessa-nos aqui pensar sobre as direções pelas quais essas conceituações nos 
movem enquanto docentes ao planejarmos atividades, selecionarmos livros, resolvermos 
situações de conflito, indicarmos espaços e jogos para alunos e alunas, realizarmos 
julgamentos, avaliações, brincadeiras. Podemos nos movimentar e rearticular outras/novas 
formas de pensar, ensinar, significar, tratar a identidade e a diferença? Como os discursos 
científicos, religiosos, midiáticos e pedagógicos têm operado para circunscrever o que é 
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“normal” ou o que é “anormal”? O que pode ser aceito ou rechaçado em torno das identidades 
de gênero (e sexuais)?  

Movidas por essas e tantas outras indagações, voltamos às pesquisas acadêmicas como 
pano de fundo para ampliar esse debate. Se algumas delas descrevem o funcionamento de 
essencialismos de gênero, outras promovem discussões em torno do borramento e da 
inconstância dessas fronteiras. Apresentamos algumas dessas pesquisas com o intuito de 
indicar a produtividade que as perspectivas dos Estudos Feministas e de Gênero Pós-
Estruturalistas podem trazer aos Estudos Curriculares que examinam o currículo como um 
artefato implicado com a produção de determinados tipos de sujeito. Essas perspectivas têm 
permitido problematizar, por exemplo: 

(1): a noção de que alguns comportamentos e habilidades próprias de meninos e meninas 
justificam seu alto/baixo rendimento escolar. A pesquisa desenvolvida por uma de nós – 
Maria Cláudia Dal’Igna (2005) – examina como gênero atravessa e dimensiona o discurso 
pedagógico que, articulado com outros discursos, define e regula o que se entende por 
desempenho escolar nos anos iniciais de escolarização. O melhor rendimento das meninas 
tem sido justificado por seu maior interesse, atenção e esforço, enquanto os meninos não 
aprendem porque têm dificuldades de concentração. Essa explicação para as diferenças de 
rendimento entre meninos e meninas atribui às meninas – que aprendem desde cedo a serem 
bem-comportadas, organizadas, disciplinadas, obedientes, caprichosas – uma capacidade 
maior de adaptação à escola. Já os meninos teriam maior dificuldade de adaptação porque 
são indisciplinados, agitados, desorganizados, daí seu baixo desempenho escolar. 

(2): um pressuposto de que algumas práticas físico-desportivas são adequadas para 
meninos e meninas em função de seus corpos (vôlei para as meninas e futebol para os 
meninos). A pesquisa de Priscila Dornelles (2007) analisa como o discurso biológico 
atravessa e dimensiona os argumentos de docentes para a separação de meninos e meninas 
nas aulas de Educação Física na escola. A noção do corpo feminino como entidade fixa e 
imutável, com características universais, e como algo que é biologicamente dado – uma 
estrutura muscular inferior –, posiciona meninos e meninas de forma hierarquizada e 
diferenciada nessa disciplina escolar, fixando corpos de meninas/mulheres e 
meninos/homens como opostos, naturalizando a separação como a forma adequada para 
organizar as práticas curriculares e definindo os conteúdos escolares próprios e adequados 
para cada um.  

(3): uma noção de identidade sexual incontrolável e involuntária em uma fase da vida – 
a adolescência –, que ocasiona problemas nas aulas mistas de Educação Física. Ao investigar 
as relações entre o currículo do curso de licenciatura em Educação Física de uma 
universidade pública e as políticas educacionais contemporâneas de gênero e de diversidade 
sexual, Luciene Santos (2014) reflete sobre os modos de produção desse currículo, 
especificamente durante os estágios supervisionados em Ensino Médio. Uma aluna-estagiária 
entrevistada mostra como a separação de estudantes nas aulas de Educação Física, pautada 
no risco da sexualidade descontrolada, pode ser entendida como efeito de discursos 
conservadores, amparados em biologicismos, que permitem vigiar e controlar grupos 
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específicos para frear a suposta sexualidade descontrolada, própria de uma fase da vida na 
qual ocorre uma explosão hormonal que produz a exacerbação do desejo sexual. 

(4): uma relação dicotômica presente no currículo que produz a oposição teoria e prática 
ao mesmo tempo em que reifica processos de naturalização implicados na constituição de 
sujeitos de gênero. A pesquisa de Éderson da Cruz (2015) examina os currículos de duas 
licenciaturas – Letras e Pedagogia –, para compreender como gênero é abordado nos projetos 
político-pedagógicos dos cursos. As análises apontam a necessidade de tensionar a forma 
dicotômica como o currículo é compreendido, evidenciando que os modos de compreender 
a relação teoria e prática ainda precisam ser problematizados, uma vez que contribuem para 
a produção de diferenças e desigualdades de gênero. Essa dicotomia, que atualmente se 
encontra naturalizada, permite, por vezes, diferenciar atividades mais teóricas de outras mais 
práticas. Nesse contexto, gênero seria um elemento supostamente silenciado pela teoria, ou 
pelo currículo de formação oficial. 

É muito comum observarmos, nas escolas e nas universidades, como docentes investem 
nas direções indicadas por essas pesquisas, operando com identidades de gênero (e de 
sexualidade) essencializadas e universais. Esses processos, colocados em ação no âmbito das 
práticas curriculares, permitem classificar, homogeneizar e diferenciar, incluir e excluir 
sujeitos de gênero (e de sexualidade), dentre outros grupos sociais. Assim, pode-se dizer que 
o currículo tem privilegiado um padrão de sujeito que pode ou não aprender, que pode 
dominar esse ou aquele conhecimento; tem relacionado um jeito de ser aluno menino e aluna 
menina com o processo de desempenho escolar, de realizar as atividades físicas, de educar-
se financeiramente, ensinando lições sobre gênero (corpo e sexualidade) cotidianamente. 
Geralmente, reconhecemos corpos designados pela anatomia como sendo masculinos e 
femininos e colamos a eles modos de ser menino/homem e de ser menina/mulher como parte 
da natureza dos sujeitos. É mais raro perguntarmo-nos como os pressupostos de gênero (e 
sexualidade) podem, por exemplo, estar atravessando e constituindo os modos de significar 
os conhecimentos, os comportamentos, as rotinas escolares e universitárias. 

Para ampliar essa discussão no campo da educação e do currículo, Silva (1999) propõe 
que, ao planejar, estejamos atentos aos temas relacionados às questões de gênero e de 
sexualidade, entre outras, uma vez que estas afetam e atravessam os diferentes campos 
disciplinares e, “[...] longe de serem transversais, estão no centro mesmo das revoluções 
epistemológicas de nossos tempos” (SILVA, 1999, p.10). Para este autor, as tentativas de 
fechar, fixar, conter e colonizar o currículo – assim como o social – farão com que ele 
irrompa, exceda, transborde e resista e com que, possivelmente, as marcas dessas resistências 
se façam visíveis tanto na vida social quanto no âmbito das instituições escolares e 
universitárias.  

Um caminho a seguir diz respeito justamente a rompermos com noções essencialistas e 
universais e a voltarmo-nos para as conceitualizações de gênero e sexualidade que nos 
permitem transbordar os corpos, tomados naturalmente como heterossexuais, femininos ou 
masculinos. Precisamos identificar e duvidar dos arranjos de gênero e de sexualidade 
reiterados constantemente por políticas públicas, campanhas sociais e instituições escolares 
e acadêmicas, em suas práticas curriculares, por exemplo. 
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Aqui, podemos indicar mais duas pesquisas que possibilitam analisar de que modos o 
currículo funciona como um elemento regulador do gênero, e produtor de in/exclusão: 

(1): ao investigar, de uma perspectiva de gênero, as relações entre juventude e os 
processos de escolarização, Sandra Andrade (2008) volta sua análise para os processos de 
in/exclusão que levam um grupo expressivo de jovens a abandonar o ensino regular formal 
para posteriormente retornar na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A autora evidencia que 
gênero e outros marcadores sociais estão centralmente implicados nos processos de exclusão 
e reinclusão escolar. Entre os argumentos que as mulheres-mães pobres narram para retomar 
os estudos, por exemplo, estão: preparar-se para ter um emprego de qualidade; educar e 
cuidar mais e melhor da sua família, auxiliando filhos e filhas nos deveres escolares; ser um 
modelo e dar bons exemplos no exercício da maternidade. Pode-se refletir sobre como a 
escolarização ocupa um lugar central na vida dos sujeitos, ao mesmo tempo em que interfere, 
modela e corporifica neles e nelas pertencimentos marcados pelo gênero. 

(2): pedagogias financeiras para a infância constituem-se na articulação dos discursos da 
Educação Matemática com os discursos do senso comum, produzindo modos de lidar com 
dinheiro que educam crianças urbanas inseridas em processos de escolarização 
contemporâneos. Helena de Oliveira (2009) analisa práticas culturais implicadas no uso do 
dinheiro, relatadas em diários e entrevistas de crianças que cursavam a quarta série e 
apresentadas como enredos de problemas escolares de duas coleções de livros didáticos de 
Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Descreve “uma discursividade 
sobre modos de gerenciar o dinheiro que circula em várias instâncias culturais, 
especificamente nos conhecimentos matemáticos escolares, argumentando que a 
naturalização da posse de recursos financeiros e a invisibilidade de sua imprescindível 
necessidade na ação de comprar produz uma pedagogia financeira que apaga as diferenças e 
as desigualdades sociais existentes” (OLIVEIRA, 2009, p.10). Os atravessamentos de gênero 
contidos nessas pedagogias diferenciam meninos de meninas em seus modos de conseguir, 
gastar e guardar dinheiro, além de reforçarem noções conflitantes de feminilidades e 
masculinidades. 

Ao examinarmos essas cenas das pesquisas citadas, queremos ressaltar que adotar o 
conceito de gênero como ferramenta teórica e metodológica significa privilegiar o exame de 
todas as formas de construção social, cultural e linguística implicadas nos processos que 
diferenciam mulheres de homens, além de dotarem sentidos específicos para corpo, gênero e 
sexualidade. O conceito de gênero permite-nos, ainda, evidenciar a pluralidade e a 
conflitualidade presentes na cultura e nos processos que nos constituem como sujeitos; assim, 
podemos dizer que as masculinidades e as feminilidades não correspondem necessariamente 
a corpos designados por sua anatomia. 

Ao analisar os relatos realizados por travestis ao longo dos seus processos de 
escolarização formal, a pesquisa de Alessandra Bohm (2009) indica que, para esses 
corpos/sujeitos que escapam, as dificuldades já se iniciam na efetivação da matrícula, com 
impedimento de roupas e acessórios femininos e negativa de acesso ao banheiro feminino, 
bem como de uso do nome social na chamada e nos demais espaços escolares. A autora 
argumenta que os dramas vivenciados pelas travestis se constituem como impeditivos 
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relacionados tanto com a frequência quanto com a aprendizagem no âmbito escolar, na 
medida em que elas também relatam dificuldades na formação de vínculos, banalização de 
comportamentos desrespeitosos e agressivos por parte de alguns colegas e docentes, assim 
como inexistência de quaisquer esforços de professoras e professores no sentido de realizar 
alguma escuta, intervenção ou problematização a partir dessas situações, cujas 
possibilidades, na grande maioria das vezes, são ignoradas. 

Desse modo, as travestis tornam-se um exemplo emblemático de quem excede normas 
de gênero (e de sexualidade) definidas pelas práticas curriculares que contribuem para 
normalizar corpos e mentes, reiterando a travesti como corpo e como sujeito desviante. 
Assim, justificam-se argumentos em torno da sua exclusão, da violência, da intolerância, do 
silenciamento e da imposição de padrões. Ao mesmo tempo, é em meio às suas lutas e 
resistências cotidianas, evidenciadas nos olhares espantados, nos comentários maliciosos e 
na violência física e moral, que muitas delas travam embates e perseveram para trilhar um 
percurso que as fará conhecer e aprender. 

Em sua pesquisa, Marina Reidel (2013) investiga o exercício da docência por transexuais 
e travestis ao descrever e analisar as histórias e as tensões vivenciadas por elas como 
professoras tanto em seus processos formativos, quanto nas escolas em que lecionam. A 
grande maioria das entrevistadas admite a provisioridade das fronteiras de gênero e 
sexualidade, demonstrando viver no limite entre ser travesti e ser transexual e indicando um 
movimento de constante (re)organização das identidades. Uma das entrevistadas narra-se 
como travesti, mas em outro momento, em ocasião de um evento organizado pelo movimento 
trans, conta que está se sentindo mais mulher naquele dia, assumindo-se transexual. Fica 
explícito o quanto as experiências que envolvem o corpo, o gênero e a sexualidade de alguns 
sujeitos (re)configuram-se e (re)compõem-se constantemente, forjando arranjos e assumindo 
sentidos diversos. Ao longo da investigação, a pesquisadora propõe a construção de uma 
“pedagogia do salto alto” a fim de provocar situações de mediação por parte dos/as docentes, 
diante da homofobia e de outras formas de violência sexual e de gênero no âmbito do 
currículo. Segundo a autora, a professora travesti e a trans potencializam e corporificam o 
borramento das fronteiras de gênero e de sexualidade, assim como de um currículo 
generificado e heteronormativo.  

Ao indicarmos com essas pesquisas que as feminilidades, as masculinidades e as 
sexualidades não estão, necessariamente, aderidas ao corpo biológico, assumimos que, além 
de múltiplas, ambíguas e instáveis, elas estão acessíveis e dizem respeito a todos nós na 
contemporaneidade. 
 
 
Últimas considerações 
 

Tendo apresentado e discutido algumas possibilidades de articulação entre gênero (corpo 
e sexualidade) e currículo, procuramos mostrar como se torna urgente levar em conta que 
crianças, jovens e docentes lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e intersex 
(LGBTTI) podem não se reconhecer em espaços, brincadeiras, artefatos e nomeações 
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oferecidos usualmente a eles e a elas no contexto escolar e universitário, isto é, em atividades 
entendidas e relacionadas naturalmente ao masculino e ao feminino. Isso implica questionar 
práticas curriculares generificadas que conduzem os modos de ser docente e ser estudante, 
colocando em circulação no currículo discussões que levem em conta que as posições de 
sujeito são cambiantes, não são naturais ou dadas de uma vez para sempre. Louro (2004) 
indica que essas discussões são produtivas e embaralham muitas das nossas certezas e 
incômodos pedagógicos, ao mesmo tempo em que movimentam e (re)significam as 
compreensões do que tomamos por desvio, norma, estranho. 

Também com essa intenção, Paraíso (2015, 2016) busca refletir sobre possibilidades para 
livrar um currículo da subordinação, da cobrança, dos desânimos, da repetição, ao tomar a 
diferença “como prática produzida e produtora de discursos, sentidos e de sujeitos” 
(PARAÍSO, 2015, p. 50). A autora assume a centralidade da diferença para o campo do 
currículo, tornando-a um elemento de reativação de forças a favor da produção de encontros, 
alegrias, aprendizagens, e indaga: como transformar, transfigurar, desformatar um currículo 
que produz tristezas? De que forma o currículo pode revitalizar as experiências do aqui e 
agora? O que pode servir como um convite para modificar um currículo? A autora prossegue, 
dizendo que podemos colocá-lo em suspenso, torná-lo objeto de reflexão, estranhamento, 
caminho por fazer ao encontrarmo-nos, cada um de nós, com um livro, uma história, uma 
música, poesias, experiências ou o acaso, inspirando-nos a mobilizar as forças, abordando 
temáticas capazes de comover e tocar a vida. Nas palavras de Paraíso (2016, p.233), 
multiplicar as subversões é “[...] o que possibilita reinventar, criar e aprender. [...] Vamos 
encontrar a diferença que possibilita o desaprender e o confrontar com o novo. Vamos 
desenhar um caminho outro que é e será o motor do experimentar, do viver e do aprender”. 

Em convergência com tal posição, procuramos enfatizar, ao longo deste texto, a 
produtividade em aliar as proposições e discussões sobre o currículo escolar com o que as 
pesquisas acadêmicas em educação vêm tratando de visibilizar acerca dos temas aqui 
abordados. Nesse sentido, torna-se importante destacar os efeitos que os processos educativos 
em que estamos centralmente envolvidos produzem para um grupo significativo de pessoas 
de carne e osso: são exclusões, violências, insucessos, conflitos, hierarquias, desprestígio. 
Como prosseguir com ensinamentos e/ou com formas de organização curricular que 
efetivamente dificultam e/ou afastam algumas crianças, jovens e/ou adultos das instituições 
educativas? Perguntas como essa demandam assumir o currículo e o gênero como questões 
políticas e sinalizam que é preciso examinar os processos que envolvem a produção dos 
saberes e como estes não deixam de ser criações e experimentações capazes de apontar 
sempre para sua fluidez, inconstância e contingência histórica.  

Entendemos que esses temas contemporâneos que hoje correm o risco de voltar, 
oficialmente, a ser considerados como não-escolares só se integram ao planejamento (e ao 
trabalho) pedagógico quando nos dispomos a levar em conta a provisoriedade de muitas 
certezas, a vida, os sentimentos e as lutas de indivíduos e de grupos muitas vezes 
considerados como minorias: lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e intersex. 
Assim, politizar o contemporâneo implica também investir na utilização de ferramentas 
pedagógicas, na direção de analisar e discutir as formas como diferentes indivíduos e grupos 
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sociais estão ali representados. São folders, anúncios impressos e televisivos, músicas, 
novelas, filmes, notícias de jornais, artigos de revistas, campanhas publicitárias e 
governamentais, brinquedos, jogos e, ainda, as situações que podem ocorrer nos parques, 
academias, clubes, famílias e escolas, que podem ser pensadas aqui como ferramentas para 
qualificar o fazer pedagógico preocupado e implicado com a problematização das 
desigualdades sociais vividas por sujeitos e grupos sociais em função de seu gênero e de sua 
sexualidade. 

Ao mesmo tempo, não podemos deixar de admitir que o currículo e o planejamento 
pedagógico que ele sustenta trazem consigo uma intencionalidade; para nós, o currículo deve 
incitar alunos e alunas à reflexão, ao questionamento, proporcionando uma postura 
investigativa. Para isso, é imperativo traçar caminhos metodológicos, o que estabelece a 
necessidade de referenciais e pressupostos teóricos que sustentem o planejamento dele 
decorrente. O movimento na busca de referenciais conduzirá a análises, permitirá enxergar, 
(re)significar e (re)construir nossos currículos e planejamentos a partir daquilo que 
consideramos mais justo e igualitário. Promover, pois, a inserção das cenas ou dos olhares 
acadêmicos a partir das contribuições dos estudos feministas e de gênero talvez possa ser um 
caminho para fazer com que muitos/as reconheçam os silêncios, escutem quem não tem voz, 
quem não é nomeado por não “caber” em compreensões dicotômicas.  

Esses são alguns dos desafios que vemos nesse processo de educação pautado pelos 
campos teóricos e metodológicos dos gêneros e das sexualidades. Há muitos outros, mas 
acreditamos que esses podem indicar alguns possíveis caminhos a serem trilhados nas nossas 
salas de aula, não só para percebermos as formas de discriminação que ainda vigoram, mas 
para intervirmos nelas. Precisamos nos afastar de perspectivas prescritivas que se ocupam 
em indicar o que e como fazer a inclusão dos gêneros e das sexualidades, para considerarmos 
que os currículos e as relações pedagógicas que nele se ancoram podem ser menos 
padronizados e homogêneos e mais complexos, ambivalentes, contingentes e provisórios, 
características que, se coladas a uma forma de humanidade, podem contribuir para tornar 
nosso itinerário de vida mais plural e criativo. 
 
 
 
Notas 
 
 
1. As cenas em destaque integram materiais de pesquisas de mestrado e de doutorado, com foco nos temas de gênero e 

currículo, desenvolvidas no âmbito de dois grupos de pesquisa: o Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero 
(GEERGE/UFRGS/CNPq) e o Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Docências, Pedagogias e Diferenças 
(GIPEDI/Unisinos/CNPq). 

2. Muitos trabalhos apresentados nos GTs de Currículo e Gênero, Sexualidade e Educação, nas reuniões anuais da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), ao longo desses anos, são representativos 
desses movimentos. 

3. Referimo-nos ao contexto em que se realizou todo o debate em torno dos temas de gênero e sexualidade no Plano 
Nacional de Educação (PNE), com destaque para as disputas que permeiam as discussões sobre a chamada “Ideologia 
de Gênero” e o projeto recente da “Escola sem Partido”. 
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4. Utilizamos o conceito in/exclusão aqui para problematizar as noções de inclusão como o oposto da exclusão (polaridade: 
incluído ou excluído) e de inclusão como sinônimo de fronteira institucional (colocar para dentro da escola). Para 
compreender melhor os usos dos termos “inclusão” e “exclusão”, sugerimos ver Alfredo Veiga-Neto (2011) e Maura 
Lopes e Elí Fabris (2013). Para ampliar a discussão que fazemos aqui sobre gênero, sexualidade e in/exclusão, 
recomendamos ver Dagmar Meyer et al. (2014), e Maria Cláudia Dal’Igna e Carin Klein (2015). 

5. Analisando algumas transformações curriculares que estão hoje em curso, Alfredo Veiga-Neto (2008) afirma que o 
currículo funciona organizando determinados esquemas de inteligibilidade que criam condições de possibilidade para 
uma forma de ser e de estar no mundo. 

6. Examinando em suas pesquisas as políticas curriculares para o Ensino Fundamental no Brasil, Elizabeth Macedo (2011) 
argumenta que tais políticas envolvem, ao mesmo tempo, a criação de sentidos e a reiteração de fragmentos de sentidos 
partilhados em uma dada cultura, em contraposição à ideia de que as políticas curriculares são meramente atos de força 
emanados de um poder centralizado (no Estado). Portanto, a ideia de currículo oficial/nacional não pode ser separada 
da compreensão de “[...] uma política do conhecimento oficial, uma política que exprime o conflito em torno daquilo 
que alguns veem simplesmente como descrições neutras do mundo e dos outros, como concepções de elite que 
privilegiam determinados grupos e marginalizam outros” (APPLE, 2011, p.72). 

7. Para uma discussão mais detalhada sobre esses campos teóricos, sugerimos a leitura de Guacira Louro (2011), Dagmar 
Meyer (2012) e Marlucy Paraíso (2011) e, dentre outros. 

8. Discutindo como corpo e gênero se articulam para produzir o que se entende, em diferentes momentos históricos, como 
corpo masculino e corpo feminino, Thomas Laqueur (2001) mostra como a biologia funcionava como origem e 
justificativa para os diferentes destinos sociais de homens e mulheres, principalmente em relação a um modelo de sexo 
anatômico.  

9. Para ampliar e aprofundar a discussão sobre norma e normalização, indicamos os trabalhos de François Ewald (2000) e 
Georges Canguilhem (2002).  

10. Ver, por exemplo, Elisabete Oliveira (2014). 
11. Para ampliar a discussão sobre o conceito de sexualidade e suas relações com o currículo, sugerimos, além dos trabalhos 

de Guacira Louro, os de Richard Parker (2008), Fernando Seffner e Yara Pichetti (2015), Maria Rita César, André 
Duarte e Jamil Sierra (2013), dentre outros. 

12. Consideramos não apenas que as instituições educativas formais se tornam eficientes para a tarefa de constituição dos 
sujeitos, mas que se agregam a elas os saberes veiculados por uma infinidade de outras instâncias educativas, como 
publicidade, cinema, televisão, brinquedos, jogos, revistas, moda, campanhas e políticas governamentais, dentre outros 
artefatos da cultura. Desse modo, processos educativos formais e não-formais nomeiam e posicionam sujeitos, buscando 
controlar e avaliar suas condutas, desempenhos e experiências a partir do que se constitui como norma, conformando 
seus corpos, feminilidades, masculinidades e sexualidades. 

13. Vários Programas de Pós-Graduação em Educação desenvolvem, no Brasil, pesquisas relevantes no campo do currículo, 
buscando apoio nas mesmas perspectivas teóricas em que nos situamos. Dentre eles, destacamos os da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As 
pesquisas que citamos aqui se inscrevem no âmbito das linhas de pesquisas “Educação, Sexualidade e Relações de 
Gênero” e “Formação de Professores, Currículo e Práticas Pedagógicas”, vinculadas respectivamente aos Programas de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (Unisinos), sendo privilegiadas por nós porque sentimos que nos apropriamos mais delas para desenvolver 
os conteúdos abordados neste artigo. 
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