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Em 2020 nosso projeto de pesquisa chegou à conclusão sobre a necessidade da inclusão de 

alguma disciplina com ementa voltada para as questões de gênero, raça e sexualidade nos cursos 

de licenciatura do CCT-UDESC. Esta conclusão se transforma em premissa que norteia a 

pesquisa correspondente a este resumo. Em suma, identificamos que o montante de informações 

que vínhamos coletando e analisando subsidiavam a ideia de se transformar em um artigo para 

ser apresentado à comunidade acadêmica, de forma a colaborar nas discussões contemporâneas 

para o ensino de ciências, bem como, por meio da crítica, amadurecer esta proposta. Na 

construção do artigo, julgamos pertinente reafirmar a posição de que a inclusão da mencionada 

disciplina possui caráter urgente e para isso nos aprofundamos nas investigações que subsidiam 

ou que se opõem a essa ideia. Em termos práticos, fizemos uma análise mais aprofundada dos 

dados referentes à um levantamento preliminar, feito a partir de um questionário disponibilizado 

em 2019/2 e aliamos sua análise ao cenário das publicações em ensino de ciências exatas (usamos 

esse termo para nos referir à física, matemática e química: as licenciaturas do CCT-UDESC). 

Este questionário buscou mapear as diferentes formas, situações e lugares que aconteciam os 

assédios no campus universitário ou nas dependências. Apesar do nosso foco ser os cursos de 

licenciatura, o questionário foi disponibilizado ao centro todo. 

Para citar algum dos direcionamentos que nosso trabalho tem se alinhado, relatamos a teoria 

social pós-estruturalista. Avaliamos especificamente a sua teorização em termos de perspectivas 

de currículo escolar, sendo nossa base trabalhos de autores como Alice Casimiro Lopes e 

Elizabeth Macedo, em “Teorias de Currículo” e Tomaz Tadeu em “Documentos de identidade: 

uma introdução às teorias de currículo” ou, este último com Antonio Flavio Moreira, em 

“Currículo, cultura e sociedade”. Dentre as contribuições do movimento pós-estruturalista surge a 

necessidade de analisar diversos setores da sociedade a partir de manifestações de poder para 

além da estrutura de classes, com uma forte relação entre poder e discurso. Assim, questões de 

gênero e raça ganham maior amplitude de problematizações. Além disso, um termo que se torna 

cada vez mais contemporâneo e significativo é o conceito de interseccionalidade, que implica 

que as relações de poder podem se interpor sobre diferentes pessoas ou grupos de pessoas e para 

combater as desigualdades provocadas por elas, é necessário problematizá-las a partir de suas 

semelhanças (intersecções), mas também de suas diferenças. Apenas para mencionar, é evidente 

que, ao adotarmos a perspectiva pós-estruturalista, nos alinhamos a pensadores como Judith 

Butler que problematizam o gênero para muito além do binarismo masculino/feminino e, então, 

quando usamos o termo “diversidade de gênero”, por exemplo, incluímos questões LGBTQ+. 

Outra relação importante que não pode deixar de ser feita é a de currículo com cultura. 

Segundo as autoras Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo, “O currículo é, como muitas 
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outras, uma prática de atribuir significados, um discurso que constrói sentidos. Ele é, portanto, 

uma prática cultural”. Nessa perspectiva encontramos o cerne do nosso raciocínio. O currículo 

como prática cultural reproduz aquilo que já é da cultura, como o racismo, o machismo e a 

homofobia (mesmo nas ciências exatas, como já evidenciado pela literatura), mas também produz 

cultura, ou seja, há um espaço com potencial de transformação social, que muito pode ser feito 

questionando as relações de discurso e poder e as práticas científicas que carregam marcas dessas 

relações. Assim, incluir uma disciplina específica sobre essa temática estará, em algum grau, 

modificando o currículo, a cultura e, por conseguinte, a prática científica na universidade, que 

tem reflexos na permanência estudantil, na participação/permanência de pessoas ou grupos 

diversos (em gênero e raça, neste caso) e na formação de professores. Este último, por sua vez, 

tem impacto direto nos currículos de ensino médio, com potencial para transformações ainda 

maiores. A Figura 1 mostra um diagrama que organiza esse raciocínio. 

 
Figura 1. Diagrama que relaciona currículo a outros conceitos.  

 

Por fim, a perspectiva de currículo pós-estruturalista, por se basear em análise de discurso e 

poder, é muito mais ampla que uma grade curricular. Ainda assim, defendemos que incluir uma 

disciplina específica ao tema deste resumo é uma maneira de materializar a necessidade de 

problematizar as opressões e buscar trazer mais diversidade às ciências ditas exatas, visto que 

muito pouco tem sido feito transversalmente e permite, justamente, que sejam discursados 

conhecimentos que oponham a certas hegemonias. É evidente que uma disciplina a mais nas 

grades dos cursos de licenciatura não será o fim das diversas formas de opressão, mas um centro 

universitário que se mostra hostil às minorias, como encontramos na análise do questionário para 

o nosso artigo, e que não oportuniza, por meio da instrução formal, a possibilidade de 

problematizar a já reiterada falta de diversidade nas ciências exatas está fadado a continuar 

reproduzindo as tais formas de opressão mencionadas. Além disso, a disciplina pode ajudar a se 

fazer cumprir princípios gerais de ensino previstos na BNCC, como [...] acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais [...]. 

O projeto previa que o artigo que elaboramos com esse aprofundamento teórico e da análise 

do questionário fosse submetido até o final da Iniciação-Científica. Este objetivo ainda não pôde 

ser satisfeito em sua completude, mas a maior parte do trabalho está encaminhada e o artigo está 

em suas últimas etapas do processo de finalização. 
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