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RESUMO

O presente estudo parte da reflexão em torno do currículo marginal, necropolítica e as relações de
gênero e poder advindas de saberes informais e resistências percorridas, presenciadas e vivenciadas
por corpos femininos localizados na Zona Sul da cidade de Maceió – Alagoas, espaço este que é
transpassado por uma extrema vulnerabilidade social e pauperização das relações materiais e sociais.
Além disso, destacamos que o artigo se propõe não apenas a conceituar a ideia de currículo marginal,
mas, avançar no entendimento desta categoria, bem como dialogar com outras epistemologias e
vivências que não ocupam esta centralidade, mas, que contribuem ou constituem para a elaboração
de margens (in)constantes da contemporaneidade.

Palavras-chave: Currículo. Periferia. Território. Gênero. Educação não-formal.

ABSTRACT

This studies starts in a reflection around the marginal curriculum, nechropolitics and the relationships
that involves gender and power, came from informal knowledges and resistances, lived and
perceived by female bodies localized on South Zone in Maceió City – Alagoas, Brazil. This space is
towards for a extreme vulnerability and poorest things between the material and social relationships.
So heres, we trust that this article proposes not only named and put conceptions about the idea of
marginal curriculum, but, go on in a understanding of this cathegory, and, dialogues with another
episthemologies and livings that no ocupe this centrality, but, tributes or build for the boderlines
elaboration, (in)constants from contemporaneity.

Keywords: Curriculum. Periphery. Territory. Gender. No-formal education.

RESUMEN

Este estudio comienza en una reflexión sobre el currículum marginal, la necropolítica y las relaciones
que involucran género y poder, provenientes de conocimientos y resistencias informales, vividos y
percibidos por cuerpos femeninos ubicados en la Zona Sur en la ciudad de Maceió - Alagoas, Brasil.
Este espacio es hacia una vulnerabilidad extrema y las cosas más pobres entre las relaciones
materiales y sociales. Por lo tanto, confiamos en que este artículo propone no solo nombrar y poner
concepciones sobre la idea del currículum marginal, sino también, seguir entendiendo esta categoría
y dialogar con otras epistemologías y vidas que no ocupan esta centralidad, sino también tributos. o
construir para la elaboración de boderlines, (in) constantes de la contemporaneidad.

Palabras clave: Currículum. Periferia Territorio Género Educación no formal
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CURRÍCULO MARGINAL : NECROPOLÍTICA, FRONTEIRAS E rExISTÊNCIAS[1] DE
SABERES ENTRE AS FEMINILIDADES PERIFÉRICAS

MARGINAL CURRICULUM: NECROPOLITICS, BORDERS AND KNOWLEDGE OF
KNOWLEDGE AMONG PERIPHERAL FEMINITIES

CURRÍCULO MARGINAL: NECROPOLÍTICA, FRONTERAS Y RESISTENCIAS DEL
CONOCIMIENTO ENTRE LAS FEMINIDADES PERIFÉRICAS

INTRODUÇÃO

O que é currículo? Em qual/quais teorias curriculares apoiam-se os estudos sobre existências e
resistências subjetivas, saberes e seus contextos territoriais não formais, aqui postos em questão?
Bem, desde as primeiras tessituras deste trabalho estamos falando sobre currículo, pois, dentro das
correlações históricas, políticas e ideológicas, o currículo que defendemos enquanto espaço de
confronto de relações de saber-poder, gênero e discursos vem tracejados por discussões advindas das
teorias pós-críticas e de reflexões do pos-estruturalismo, as quais podemos destacar a sua função
enquanto documento identitário (Silva, 2005).

O campo do currículo é contestado e disputado por relações diversas e adversas, estas por sua vez,
em busca de território, reconhecimento e legitimidade. Ao iniciar esta sessão com a citação de Jurjo
Torres Santomé (1995) evidencio junto ao autor que nesta disputa há a produção de negações e
silenciamentos, em que, estes por sua vez também refletem discursos não ditos e afirmações
políticas. Ao falar da necessidade de evidenciar e protagonizar os saberes e sujeitos que estão nas
bordas, o autor afirma que o dia a dia, o cotidiano e suas práticas devem reconhecer e falar
sobre/com dos que estão na margem, pensando assim em um currículo “anti-marginalização”.

Provocando afrontes discursivos entre alguns enunciados, quando Santomé (1995) em meio ao
turbilhão dos estudos culturais em currículo propõe esta inversão polarizada do que se sabe e do que
se faz oficialmente, eu pergunto se, nestas margens ou, neste currículo marginalizado quais as
relações de poder/saber/resistência? Será que o currículo marginal em suas circunscrições não tem
potencialidades educativas em sua própria dinâmica? É necessário pensar um currículo
“anti-marginalização” ou em um currículo marginal?

CURRÍCULO MARGINAL: OUTRAS HISTÓRIAS E OUTROS SUJEITOS

Algo que é preciso ter em conta é que uma política educacional que queira
recuperar essas culturas negadas, não pode ficar reduzida a uma série de
lições ou unidades didáticas isoladas destinadas a seu estudo. Não podemos
cair no equívoco de dedicar um dia do ano à luta contra os preconceitos
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racistas ou refletir sobre formas adotadas pela opressão das mulheres e da
infância. Um currículo anti-marginalização é aquele em que todos os dias do
ano letivo, todas as tarefas acadêmicas, e em todos os recursos didáticos estão
presentes as culturas silenciadas sobre as quais vimos falando. (SANTOMÉ,
1995, p.172)

Bem, ao pensar na proposta de um currículo marginal, é necessária uma abordagem teórica
trans-histórica, percebendo que o estar em situação periférica, de descrédito social ou marginalidade
tem aspectos históricos e de memória envolvidos e isso reflete nas produções sobre currículo nas
tantas pistas de corrida que o currículo constrói e percorre.

Miguel Arroyo (2012) também se arrisca nos escritos sobre as outras possibilidades, outras
pedagogias e outros sujeitos que estão (ou não estão) reconhecidos nos processos educativos tidos
como regulares, escolar ou formal. De antemão, assim como o autor em outras obras suas,
reconhecemos e defendemos que os processos educativos estão para além dos muros da escola, mas,
se corporificam e se capilarizam em meio aos processos sociais, suas relações de poder, de
resistência que emanam da Lebens Welt – o mundo da vida, e este mundo, por sua complexidade, não
tem como ser domesticado, docilizado ou encaixotado, possibilitando ou criando rExistências de
corpos, não-aceitação, repulsas, alteridades e sentimentos controversos sobre identidades e diferença.

Vejamos que, segundo Arroyo (2012):

A presença de Outros Sujeitos nos remete a coletivos concretos, históricos, as
classes sociais e os grupos subalternizados, os oprimidos pelas diferentes
formas de dominação econômica, política e cultural. Remete-nos também a
suas crianças e adolescentes. Os coletivos segregados no padrão de trabalho,
de acumulação, de ocupação da terra, de poder/saber. Fazendo-se presentes
não como pacientes, passivos e submissos, mas em ações, resistências, lutas e
organizações, e se fazendo presentes como atores na cena escolar, social,
política, cultural e na produção de saberes. (p. 37)

Esta não submissão e este protagonismo visualizado e muito bem reconhecido pelo autor, nos ajuda a
compreender que estes outros sujeitos e estas outras pedagogias importam e antes de tudo rExistem
em seus currículos não-formais e informais marginalizados socialmente.

E de que forma existem e resistem esses currículos? Podemos exemplificar as questões supracitadas
a partir das condicionalidades, afirmações e desmerecimentos sociais e de gênero em três
comunidades periféricas de Maceió-Al: Vila Brejal, Bom Parto e Levada. Em uma discussão voltada
ao processo educativo não-formal/informal e as mulheres dessas comunidades, adentrando as
discussões de resistências, subjetividades e saberes, compreendemos que suas memórias de
infância/adolescência existem, resistem e importam, apesar dessas identidades não serem valorizadas
nos currículos formais, ou seja, o saber informal para além do institucionalizado é negado,
silenciado, em nossas escolas, talvez por que suas vivências dizem muito sobre o que estar e ser
mulher e mãe na periferia. Estes encontros e desencontros nas bordas alimentam um cotidiano e um
ideário de ser.

Portanto, a rExistência deste currículo marginal nos convida também a perceber práticas, saberes e
discursos construídos nas margens, mas, sobretudo, reconhecer estes sujeitos não como
complementares ou em estigmas de passividade, mas, como agentes potenciais de seus próprios
processos educativos.
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Nestas limitações, não-lugares desocupados e ocupados, surge (ou se fortalece) disputas do eu e do
outro, incluindo a própria ideia do “tornar-se sujeito” em meio a tantas limitações, fronteiras e
barreiras. Neste sentido, podemos arriscar mais uma vez neste escrito ao dizer que o currículo
marginal é também uma ação política constante contra a morte de identidades, contra mortes do “eu”.

CURRÍCULO E AS RELAÇÕES DE BIOPODER E NECROPOLÍTICA

Ao abordar sobre biopoder (Foucault, 1979) e sobre necropolítica (Agambem, 2004; Mbembe,
2016), os autores citados se engendram nos submundos do eu, das subjetividades e das correlações
de poder nos micro-espaços de vida e sobrevivência. Quando Foucault (1979) discorre sobre o
biopoder, o mesmo nos convida a rever como somos e como estamos em amarras sociais, discursivas
e estatais condensadas em regimes de verdade binários, fundamentalistas e punitivos. O biopoder, no
entanto, reforça quais as identidades que precisam, podem, ou são importantes na constituição de
uma relação biossocial, portanto, uma vida que importa, uma vida “regrada”, uma vida regulada.

Neste sentido, Foucault (1979) também nos instiga a pensar que ao entender quais vidas importam e
de que forma esta vida (identidade) rExiste, o “direito de matar” também é assinalado como ação
prática e política em nossas subjetividades. Ou seja, a exclusão e afirmação do outro que está no
gueto e nos esconderijos de forma impositiva são traços de um assassinato identitário.

Entretanto, este currículo marginal não pode ser levado a considerações homogêneas. Muito pelo
contrário. Como espaço de currículo, o agir politicamente é necessário e também é questionável.
Podemos afirmar juntamente com Agambem (2004) que estas urgências ou emergências sociais se
tornam a regra, mas, com quais ornamentos? Bem, se visualizamos a crítica aos aparatos que nos
regem na legislação estatal burguesa, percebemos que o Estado em todas suas formas que opera
sobre nós, está para além da ordem jurídica e da vida, tornando-se ele a própria vida-morte.

Em uma discussão sobre currículo marginal, a busca pela oficialização ou reconhecimento do aparato
do Estado sobre o saber/poder marginal está no campo da limitação da busca do eu e constituição
deste sujeito, que, por mais que na ótica legal esteja “reconhecido”, o mesmo é assassinado de
diversas formas por outros mecanismos que também são sustentados pelo Estado.

Quando Achille Mbembe (2016) discorre sobre a necropolítica dos corpos ou o necropoder (ao
invés de biopoder), o autor vai contribuir na discussão de como se constitui o exemplo, o não
exemplo, o mártir e a necessidade da violência. Neste sentido, ao nos depararmos com a leitura do
citado, as nossas memórias discursivas de infância e adolescência se mesclam com os enunciados
mais que audíveis que escutamos enquanto docentes de crianças periféricas, principalmente no que
se refere a “ser menina” e o que é (deve ser) o corpo feminino. Estes discursos estão entre o “não
siga o exemplo de sua mãe e vá embuchar” até o “aquela putinha fica namorando com 11 anos! Tem
nem vergonha”.

Bem, se observarmos a constituição dos espaços de currículo, podemos observar nuances que
buscam sempre sujeitos como exemplo de/para algo. A necessidade de ter como base alguém, no
outro e não a si, demanda relações reprodutórias e muitas vezes de uma automatização do negar-se.
Com isso, Mbembe (2016, p.143) elucida que:

Na lógica do martírio, emerge uma nova semiose do matar. Ela não se baseia
necessariamente numa relação entre forma e matéria (...) o cem poder corpo
em si não tem poder nem valor. O poder e o valor do corpo resultam de um
processo de abstração com base no desejo da eternidade. Em outras palavras:
na morte, o futuro é colapsado no presente.
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Ao utilizar o corpo como instrumento de análise de inúmeras realidades e ações, o autor nos provoca
a pensar que a morte do outro está para além da forma fisios, mas, que este assassinato ocorre em
vários espectros e formas, muitas vezes bem planejadas e arquitetadas. Logo, a existência do outro é
ameaça, a diferença é malevolente e o corpo marginal é intragável, portanto, apto e pronto para ser
liquidado. Mas, na sutileza da violência moderna, as mortes precisam ser mascaradas, e os meus
mártires também, todavia, o exemplo tem que ser dado, então negros devem ser mortos nos
currículos, mães periféricas devem ser mortas nos currículos, a Zona Sul deve ser morta no currículo
para que assim, caindo no abismo do esquecimento, possam ter uma morte tranquila.

Por isso a importância da Pedagogia ser considerada um currículo vivo em meio ao turbilhão com as
realidades emergentes e contemporâneas. A Pedagogia também pode se enveredar pelas fronteiras e
os saberes que estão postos nelas, não se sobrepondo assim as vivências reais do mundo de lá. Estas
cercanias e diálogos nos limítrofes da sociedade agem como um terremoto na desestabilização de um
contexto neoliberal, individualista e bárbaro em que nos encontramos.

Neste intuito de refletir sobre estas cercanias e muros nos territórios educativos, João Cláudio
Dalbosco (2007) vai redigir composições filosóficas sobre a educação, a pedagogia e os saberes de
fronteira, imaginando esta fronteira como um espaço que envolve polifonia de saberes e unidades de
razão. Logo, nestas fronteiras há sujeitos do lado de lá, do lado de cá, em cima da linha, dialogando
sobre a margem, brigando sobre a margem, querendo transitar entre ela e buscando uma
desfronteirização. Com isso, a Pedagogia não deixa de ser um saber de fronteira, promovendo
diálogos hermenêuticos com os de fora, os de perto e os desconhecidos, e, quando não reconhece
estes saberes e sujeitos não se localiza, perdendo assim as possibilidades que o ato pedagógico do
encontro pode proporcionar.

Limites, margens e fronteiras. Bem, as fronteiras são espaços de disputa constante, de tensão e
encontros, porém, também efetivam barreiras físicas e subjetivas nas correlações humanas. O
currículo produz fronteiras, especialmente fronteiras políticas e ideológicas. Ora, a constituição dos
aparatos curriculares que estudamos também demarcaram fronteiras científicas, de saber e de ser,
principalmente entre os territórios colonizantes e os territórios colonizados, e isso está para além dos
oceanos que nos separam, mas, que nas ações abruptas e de domesticação cultural, o nosso currículo
enquanto voz, criação e produção na periferia global caminha nas bordas da rExistência.

Neste sentido, o currículo marginal é acompanhado e constituído pelas diferenças. Com isso, a
marginalidade educativa produz um arsenal contracultural que pode ter um corpus descolonizador.
Segundo Frantz Fanon (1968) “ a descolonização é sempre um fenômeno violento”, e que por muitas
vezes, pode cair no discurso de substituição de uma “espécie por outra”. Nas relações de domínio
que enfrentamos no currículo marginal, pode-se ressaltar ainda que “é o colono que fez e continua a
fazer o colonizado”, sendo assim as relações de poder e resistência mais demarcadas nestes espaços
de conflito.

Afirmar-se do/no território é diferente da ideia de lugar de fala e de uma “ideia colona”. Reconhecer
e bravejar em suas resistências marginais potencializa representatividades e reconhecimentos. Esta
violência que Fanon (1968) fala em “Os condenados da terra” se dá em uma guerra que pode ser
armada, mas, principalmente na guerra que não se utiliza poder bélico, e sim poder de opressão.

Ainda caminhando nas fronteiras, podemos perceber os inúmeros desencontros que acontecem nas
margens. Bem, se a diferença é inerente a constituição deste currículo, cabe a nós percebermos que
estas relações giram em torno de conflitos também. Sendo assim, ainda com olhares e manuseios
escritos descolonizadores, Gloria Anzaldua (1987) ao problematizar as relações de nacionalidade,
feminilidade e território das chicanas possibilita outros campos de embate no currículo, sendo estes
utilizados como afirmações do ser. Em meio
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aos perigos e as construções do ser mulher, periférica e de uma cultura subalternizada, Anzaldua
(1987) socializa o seguinte:

The world is not a safe place to live in. We shiver in searate cells in enclosed
cities, shoulders hunched, barely keeping panic below the surface of the skin,
daily drinking shock along with our morning coffee, fearing the torches being
set to our buildings, the attacks in the streets. Shutting down. Women does
not feel safe when her own culture, and white culture, are critical of her;
when the males of all races hunt her as prey[2]. (p. 20)

“O mundo não é um lugar seguro para viver”. Ao dissertar sobre as relações de opressão que uma
mulher na periferia do mundo sofre, Anzaldua (1987) vive de forma encarnecida as relações
colaterais deste currículo marginal, reconhecendo-se como pertencente a esta identidade
negligenciada por outros, mas, que vê como necessário o compartilhamento de uma identidade que
assume um expoente coletivo. Neste currículo marginal as mulheres da qual me proponho a
conversar com e sobre, ocupam este espaço de luta constante contra uma “caça” de seus corpos.

Estas linhas fronteiriças que a autora fala, pode compor novas percepções do outro que está fora do
território marginal, e, por sua vez, uma necessidade separatista e sectarizante entre os sujeitos. Como
a própria autora diz “la guerra de independência is a constant”. Em meio a estes fenômenos de
relações de autoridade e independência, podemos questionar de que forma ou através de quais
mecanismos utilizaremos da alteridade para as relações humanas?

FEMINILIDADES PERIFÉRICAS E O CURRÍCULO MARGINAL DE RESISTÊNCIA

Bem, como já vimos, no currículo marginal estes outros sujeitos rExistem e importam, porém, dentro
das circulares subalternas, pode este sujeito falar e ser ouvido? A voz e sua expansão como discurso
e fluidez de poder ecoa como brado por parte de quem ocupa um lugar à margem. Este brado pode
ressoar como deboche, provocação ou um pedido de socorro negligenciado. Nesta fala encontram-se
também artefatos arqueológicos que em meio aos processos de construção, criam processo de
inanição, levando a uma explosão de sentimentos e outros discursos sobre o eu e o outro.

Entre as feminilidades marginais, podemos visualizar trajetos tão distintos, mas que, em
determinados pontos da fronteira colidem. As relações de faixa etária, o abandono paternal, o estupro
como prática coercitiva e corretiva, a naturalização do sexo e da gravidez na modernidade e as novas
relações familiares mais evidentes. Sendo que, na estrutura sistêmica que sobrevivemos, os espectros
femininos do Terceiro Mundo (ou submundo) trazem consigo marcas de uma feminilidade
masculinizada (ou seja, transpassada pela virilidade e pelo compasso da ética/pureza masculina),
fracassando a ideia de mulher, ou, criando a imagem feminina a partir do que se espera no e do
masculino.

Propondo uma intersecção reflexiva sobre este discurso, convido a pesquisadora hindu Gayatri
Spivak (2010) que em tessituras sobre subalternos expõe que:

O subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à “mulher” como
um item respeitoso nas listas de prioridades globais. A representação não
definhou. A mulher intelectual como uma intelectual tem uma tarefa
circunscrita que ela não deve rejeitar com um floreio. (p. 126).

O currículo é disputa, incomoda e precisa ser incomodado também, pois, entre tantas trajetórias, há a
constituição de marcas e borras que convocam identidades em seus inúmeros processos identitários.
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Estes processos no campo do currículo, não são percorridos entre egos e individualismo, muito pelo
contrário, ele se faz nas sociabilidades e confrontos/encontros na diferença, sendo assim,
enriquecedor e substancial. Concomitante a estes processos, as disputas podem vir a resultar algumas
condicionalidades que elencam vencedores e perdedores, tendo em vista que o respaldo e a episteme
de qualquer currículo é social.

Imersos numa estrutura de sociabilidade capitalista, o Estado através de sua bancada da Bala, Bíblia
e Boi[3], também disputa e centraliza currículos em detrimento de seus objetivos e projetos de
sociedade, que, pela , bancada vista, tem especificidades em comum: a permanência de satatus quo
hipocritus para sanar as insanidades de suas percepções de mundo. Se este mundo periférico aqui
brevemente apresentado existe e produz cultura e vida, há quem desmereça todo este processo.

Quando o material da Base Nacional Curricular Comum – BNCC é disponibilizado no ano de 2017,
identificamos que o organograma científico e social dá espaço para um retorno tecnocrata de
currículo escolar e que elementos locais, regionais e sócioculturais não devem ocupar espaço neste
documento. O que importa é o progresso, que, em uma escrita bem honesta, só agudiza e desmerece
todas as problemáticas sociais contemporâneas. Nessa análise que envolve o currículo marginal e as
disputas entre fronteiras e resistências no âmbito informal que perpassam ao sistema escolar, é
crucial refletir sobre as relações existentes nesse espaço. Conforme Arroyo (2013, p.35):

“Defrontamo-nos com duas tendências que se contrapõem. De um lado os
docentes da educação básica se tornaram mais autónomos como coletivos
sociais, acumularam níveis de formação, conquistaram tempos de estudo, de
planejamento, de atividades lutam por serem menos aulistas, menos
transmissores mecânicos de conteúdos, de apostilas, do livro didático; mais
criativos, mais autores senhores de seu trabalho individual e. sobre- tudo,
coletivo. De outro lado, as diretrizes e normas, os ordenamentos com as
lógicas curriculares continuam fieis a sua tradicional rigidez, normalização,
segmentação, sequenciação e avaliação. As recentes políticas de avaliação
centralizada quantitativa se dão por desempenhos, por etapas, para
quantificar progressos, sequências de ensino-aprendizagem reforçarem
lógicas progressivas, sequenciais rígidas, aprovadoras, reprovadoras de
alunos e mestres”

O autor supracitado também reflete acerca dos sujeitos marginalizados socialmente e sua chegada a
escola e por conseguinte a transição entre os saberes informais aos formais, o que podemos
relacionar ao currículo obrigatório, sequenciado e definido por uma base comum curricular. Arroyo
(2013 ,p.39)apresenta a seguinte contribuição reflexiva:

[...] “E significativo que nas escolas e salas de aula onde chegam os(as)
filhos(as) dos coletivos sociais, étnicos, raciais, das periferias e dos campos
tenham lugar especial as inovações criativas dos docentes-educadores
traduzidas em práticas e projetos; das formas indignas de viver que os
educandos carregam venham indagações ao campo do conhecimento que
obriguem seus profissionais a serem criativos para descartar conhecimento
morto e incorporar indagações e conhecimento e significados vivos,
instigantes para a docência.

Destacamos na fala do autor, que esses sujeitos advindos de coletivos populares, os sujeitos que
produzem o currículo marginal de resistências e saberes informais trazem indagações ao sistema
educacional, indagações que partem de “formas indignas de viver” sujeitos à margem da pobreza,
violência, preconceitos, machismos. Indagações reivindicadas pelas teorias críticas e pós-críticas,
principalmente quando acentuamos as discussões de gênero.
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São essas indagações problematizadas no currículo marginal já produzido por esses sujeitos em suas
comunidades periféricas que estão permeando o currículo formal e problematizando e obrigando
escolas e docentes a “descartar conhecimentos mortos” como bem cita Arroyo. Em nossas discussões
sobre o currículo marginal atrelados as discussões das teorias do currículo, realizamos a seguinte
problematização: o que é conhecimento morto ou vivo? O que realmente deve ser ensinado, como e
por quê?

Anteriormente discutimos que as identidades marginais estão sendo mortas no currículo, os mártires,
as culturas, as subjetividades e relações de saber-poder também. As histórias e estórias estão sendo
silenciadas e esquecidas. Quando Arroyo cita em descartar conhecimentos mortos, não se refere a
essa identidade de sujeitos marginais e sim o currículo sem significado sociocultural e pedagógico.

Uma das propostas de Arroyo é a inserção das identidades de sujeitos de camadas populares nesses
currículos, descartando esses conhecimentos sem significados e inserindo o conhecimento vivo. E a
morte das identidades étnicas-raciais e de gênero é o currículo vivo, ou seja entre descartes e
destaques, a própria reinvindicação e problematização da invisibilização do currículo é a proposta do
currículo marginal. Trata-se da “desestabilização neoliberal e individualista” que citamos
anteriormente e que tem sido cada vez mais crescente no âmbito escolar, principalmente com as
recentes reformulações e aberturas legislativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale ressaltar a importância de lutar contra os rituais e sacralização de ordenamentos curriculares
impostos no sentido de homogeneizar as diferenças. Suprimir as discussões de ética, cidadania,
sexualidade e cultura, é um recado que documentos oficiais têm nos exposto e cobrado, e claro, que
isto é transversalizado por um projeto de governo que é consonante com os atores que estão nas
cadeiras de poder. O retorno do Ensino Religioso e a secundarização e exclusão das artes e ciências
sociais, só potencializam o radicalismo para com o povo e todas expressões identitárias pautadas na
diferença.

Este trajeto de desmerecimento destes sujeitos e dos movimentos sociais escancara de uma vez por
todas que a via crucis do currículo engendrou elementos de movimentos ultra-conservadores como o
Movimento Escola Sem Partido, Renovação Carismática Católica e Institutos Liberais espalhados
pelo país, ao pautarem a criminalização das discussões de gênero e também a falsa ideia de
neutralidade educativa, assim reforçando o que Sandra Corazza (2001) organiza enquanto
pensamento, que é o fato de que, na subjetividade liberal posta pela MORAL do currículo nacional
que temos, este currículo bifurca para a conjuração de um código moral que desencadeia moralidades
de comportamento, sendo isso, naturalizado.

Entre estes projetos de sociedade ou de compreensão do ser, apresentam-se caminhos que podem ser
até percorridos por identidades diversas, mas, com a instituição binária do ser social, subjetividades
que não se enquadram ao padrão ou projeto curricular (vide sempre projeto de sociedade) podem ser
lançadas à margem. Mas, o que ocorre nesta margem? Há currículo para quem foi expulso do
currículo? Bem, segundo a BNCC, não. O que ocorre é que neste processo que desmerece e
negligencia a realidade, percebemos que os retrocessos em detrimento de uma doutrinação
ultra-religiosa e conservadora ganham o palco dos currículos oficiais em nível nacional. Este
desprezo pelo reconhecimento do debate de corpo e sexualidade, por exemplo, é visível ao
patologizar os processos educativos e sociais como algo cancerígeno e não humano.
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[1] O termo vem de um discurso metafórico entre as palavras existir e resistir. Utilizamos de forma
proposital a uma provocação sobre relações de poder e suas dinâmicas de resistência.
[2] O mundo não é um lugar seguro para viver. Nós tremulamos nas células searatadas em cidades
fechadas, os ombros encurvados, mantemos o pânico abaixo da superfície da pele, o choque diário
junto com o café da manhã, temendo que, as tochas sejam colocadas em nossos edifícios, os ataques
nas ruas. Desligando. As mulheres não se sentem seguras quando sua própria cultura, e a cultura
branca, criam críticas contra ela; quando os machos de todas as raças a caçam como presa.
(Traduzido pelos autores. )
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[3] Termo oriundo do campo da militância social que define a tríade supracitada como uma Bancada
Política formada por senadores e deputados federais, junto aos grandes setores do capital nacional e
internacional que visam lucro, a legitimação de um Estado não laico e permissividade de atos
corruptivos em detrimento de seus interesses agroindustriais, cristãos e de violência.
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