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Resumo: Esse trabalho apresenta uma discussão acerca do currículo ofertado em um Curso 

Superior de Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense (IFSul). O Curso oferece aos estudantes formação em uma área 

predominantemente “presentificada” por mulheres, a Moda. Nesse texto será aprofundada a 

discussão quanto a característica do curso desde a presença das estudantes e professoras, e da 

maneira como essa especificidade é contemplada ou não, no currículo. Os cursos superiores 

de tecnologia têm como enfoque prioritário o desenvolvimento de competências profissionais. 
O currículo, organizado em conformidade com o projeto pedagógico da instituição, é 

constituído a partir das socializações que reproduzem o discurso das relações de poder da 

sociedade que ainda é patriarcal. Na realidade, as funções que as mulheres exercem no 

mercado de trabalho são funções propriamente atribuídas ao papel do cuidado que foram 

determinadas de acordo com as construções históricas e culturais para as mulheres na 

condição de submissas à família patriarcal. Através da análise do currículo e das ementas das 

disciplinas e no cruzamento com estudos que discutem os objetivos do Currículo, 

tencionamos entender de que maneira essa conjuntura contribui para o fortalecimento dos 

papéis socialmente atribuídos às mulheres. Para aprofundar a discussão serão incluídas no 

debate estudos feministas que apontam as estratégias utilizadas por instituições como a escola 

para garantir a perpetuação desse panorama. Quando as mulheres buscam qualificação 

profissional são convocadas para estabelecer novas relações sociais e enfrentar mudanças 

quebrando as rotinas dos cuidados familiares que lhe são exigidas e essa nova aprendizagem 

rompe com o sexismo. Queremos entre outras coisas enxergar melhor a sobrecarga de 

atividades ditas naturais e tradicionais das mulheres, uma vez que essa aprendizagem do 

cuidado para com os outros é cultural e demanda muita energia vital para descolar-se dela. Ou 

seja, a partir das leituras feministas que temos realizado, observamos que as mulheres 

dificilmente deixarão de ser responsáveis pelos papéis associados ao cuidado da família, e 

isso gera um sofrimento moral. E, nesse aspecto já em processo de análise inclusive 

(auto)biográfico, ainda serão incluídos no debate as dificuldades relacionadas à classe e raça. 
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Introdução 

 

O currículo é um dos elementos mais discutidos entre aqueles que compõem o 

processo educativo, é alvo de muitos debates acerca de seus objetivos, sua composição, sua 

formatação, entre outros aspectos. Essas discussões não são recentes, elas ocorrem há muito 
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tempo, cada momento histórico, cada mudança de governo gera novas discussões no que se 

refere à educação e o currículo está sempre presente como peça fundamental nesse processo. 

Podemos afirmar que o currículo tem realmente um papel muito importante no 

processo educativo. Muitas das vezes é através do currículo que se procura manipular as 

intenções de composição de uma sociedade, principalmente no que se refere à manutenção 

das desigualdades sociais. 

Ao iniciar essa reflexão o esforço é o de primeiramente apresentar um conceito que 

defina o que é o currículo, quais os seus aspectos mais importantes e um breve histórico das 

diversas teorias que nortearam as construções curriculares dos últimos anos. 

Quando pensamos em elaborar um currículo, uma das primeiras perguntas a serem 

respondidas é, o que ensinar? Porque e de que maneira são selecionados os conhecimentos 

que farão parte desse currículo, quais são os interesses e relações de poder que definem os 

temas do currículo. 

Outros aspectos serão incluídos à essa análise, temas como as relações de gênero, as 

diferenciações de classe e raça e de que forma essas especificidades estão contempladas no 

currículo de um curso superior de tecnologia preferencialmente feminino, no que se refere ao 

seu corpo discente e docente. 

O currículo que servirá como estudo para essa discussão é o do Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) que realiza 

suas atividades em Pelotas/RS desde 2014. O referido curso tem duração de 3 anos, funciona 

no período noturno e tem como característica predominante, ser preferencialmente procurado 

por mulheres e o seu corpo docente, da mesma forma, também é composto na sua grande 

maioria por mulheres conforme será explicitado nesse texto. Essa característica reforça a 

necessidade das discussões acerca das relações de gênero que podem estar presentes na 

constituição do currículo desse curso, até mesmo como forma de fortalecer os papéis 

socialmente atribuídos às mulheres a partir de um sistema patriarcal que vivemos ainda hoje.  

Serão apresentadas nesse estudo a estrutura curricular e as ementas das disciplinas do 

curso na tentativa de apontar de que maneira essas relações estão ali explicitadas ou ocultadas 

de alguma forma. 

 

Uma introdução às teorias do currículo 

 

Faremos um breve histórico a respeito das teorias do currículo, primeiramente, a 

tentativa é de elaborar uma definição de currículo. Porém, segundo SILVA, Talvez mais 

importante e mais interessante do que a busca da definição última de “currículo” seja a de 



saber quais questões uma “teoria” do currículo ou um discurso curricular busca responder. 

(SILVA, 2017, p. 14). A partir desse pensamento podemos inferir que o currículo está 

diretamente condicionado à teoria e aos autores que o definem, aquilo que o currículo é 

depende precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes autores e teorias 

(SILVA, 2017, p. 14), partiremos então, à apresentação das diferentes teorias que nortearam 

as discussões do currículo. 

Para construção de um currículo, independente de qual teoria o fundamenta, a questão 

central e que irá nortear todas as etapas de elaboração é o que ensinar? Os responsáveis pela 

elaboração irão definir quais os saberes devem fazer parte e quais não são considerados 

importantes para compor o currículo.   

Ao pensarmos na educação como processo formador e transformador das pessoas, 

conseguimos compreender a importância dessa “seleção” de saberes como forma de 

constituição de um ser humano que seja “adequado” ou “desejado” à um determinado tipo de 

sociedade. O currículo pode, portanto, funcionar como uma ferramenta para manutenção das 

relações de poder existentes em determinado tipo de sociedade.  

Iniciando a discussão acerca das teorias do currículo, podemos evidenciar momentos 

diferentes nessas teorias, as teorias tradicionais, as críticas e as pós-críticas. 

 

É precisamente a questão de poder que vai separar as teorias tradicionais das teorias 

críticas e pós-críticas do currículo. As teorias tradicionais pretendem ser apenas isso: 
“teorias” neutras, científicas, desinteressadas. As teorias críticas e as teorias pós-

críticas, em contraste, argumentam que nenhuma teoria é neutra, científica ou 

desinteressada, mas que está inevitavelmente, implicada em relações de poder. 

(SILVA, 2017, p. 16) 

  

Nesse sentido podemos dizer que, para além de um elemento onde estão explicitadas 

as relações de poder, o currículo é um “lugar” que se utiliza de diferentes conceitos para 

funcionar como um documento de identidade.  

Conforme Popkewitz (1994),  

 

[...] esforços para organizar o conhecimento escolar como currículo constituem 
formas de regulação social, produzidas através de estilos privilegiados de raciocínio. 

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”. (POPKEWITZ, 1994, p. 174) 

 

 O primeiro autor a tratar o currículo como um campo especializado de estudo 

foi o norte americano Bobbitt, que, em 1918, escreve o livro The Curriculum. No livro, o 

autor procura responder as questões referentes às finalidades da educação, em um momento 

em que os Estados Unidos vivem um processo de expansão da educação para todos os 



segmentos da população e, simultaneamente preocupa-se com a manutenção de sua identidade 

devido à grandes ondas de imigração. Economicamente é um momento de crescente 

urbanização e industrialização. A questão central nesse panorama girava em torno de procurar 

qual deveria ser o objetivo da educação, apenas formar o trabalhador desenvolvendo 

habilidades técnicas ou possibilitar uma educação mais ampla com disciplinas humanísticas. 

Bobbitt estabelece como prioridade a economia, e enfatiza que o objetivo da educação deve 

ser preparar profissionais com habilidades técnicas para que possam ser trabalhadores 

eficientes. Suas ideias eram inspiradas no modelo de administração elaborado por Frederick 

Taylor
3
 e ele propõe que a escola funcione com os mesmos princípios, ou seja, a elaboração 

do currículo é uma questão técnica. Autores como John Dewey questionaram os parâmetros 

dessa teoria, porém esse foi o modelo dominante no século XX.  

Esse modelo de pensamento começou a ser questionado a partir da década de 1960. Os 

vários movimentos e transformações ocorridos nessa época (protestos estudantis da França, 

movimento feminista, lutas contra a ditadura militar no Brasil) geraram muitos 

questionamentos. Não por coincidência foi também nessa década que surgiram livros, 

ensaios teorizações que colocavam em xeque o pensamento e a estrutura educacional 

tradicionais. (SILVA, 2017, p. 29) 

Os principais autores desse novo período, chamado “nova sociologia da educação” 

eram Michael Young, Althusser, Bourdieu e no Brasil, Paulo Freire. As novas teorias surgidas 

nesse período, as teorias críticas, questionam os fundamentos das teorias tradicionais. 

Nessa nova proposta os arranjos sociais começam a ser questionados e apontam que a 

escola funciona como aparelho do estado para manutenção de sua ideologia.  

 

As teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias 

críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. Para as 

teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, 

mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz. 
(SILVA, 2017, p. 30) 

 

A concretização do fim do período onde o currículo tem uma concepção técnica se dá 

no final dos anos 1970, com os movimentos das novas teorias sociais como a fenomenologia, 

a hermenêutica, o marxismo e a teoria crítica da Escola de Frankfurt. 

 

Na perspectiva fenomenológica, o currículo não é, pois, constituído de fatos, nem 

mesmo de conceitos teóricos e abstratos: o currículo é um local no qual docentes e 
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aprendizes têm a oportunidade de examinar, de forma renovada, aqueles significados 

da vida cotidiana que se acostumaram a ver como dados e naturais. O currículo é 

visto como experiência e como local de interrogação e questionamento da 

experiência. (SILVA, 2017, p. 40) 

 

As teorias críticas apontaram para o papel que o currículo tradicional exercia no que 

tange às determinações de classes e manutenção das relações de poder da classe dominante. 

As teorias pós-críticas ampliam a discussão e incluem as desigualdades de raça, gênero e 

sexualidade “esquecidas” até então nas discussões de elaboração do currículo. O chamado 

“multiculturalismo”, visto como um movimento de reivindicação de grupos culturais 

dominados, deflagrou a inclusão desses outros parâmetros nas discussões preocupadas até 

então apenas com as desigualdades de classe.  

 

As implicações do currículo e as Relações de gênero 

 

A partir da análise do currículo do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda 

do IFSul procuraremos estabelecer um diálogo entre a construção curricular e a manutenção 

das relações de poder relacionadas ao gênero que aparecem, ou que estão ocultas, no mesmo. 

É importante estar atenta às especificidades do feminino nesse curso. Esse currículo 

foi elaborado por um grupo de professoras mulheres para, preferencialmente, alunas mulheres 

e é ministrado também por professoras mulheres, conforme podemos verificar no site do 

IFSul
4
, atualizado em março/2017, o curso conta com 9 professoras mulheres.  

Ao observarmos a Matriz Curricular do curso é possível verificar que as disciplinas ali 

apresentadas não revelam, a princípio, nenhum aspecto que possamos perceber como 

definidor da especificidade de gênero do curso.  

Para Sabat, os currículos, entre outras coisas, produzem valores e saberes; regulam 

condutas e modos de ser; re-produzem identidades e representações; constituem certas 

relações de poder e ensinam modos de ser mulher e de ser homem, formas de feminilidade e 

de masculinidade. (SABAT, 2001, p. 09) 

As disciplinas do 1º semestre são: Sistema da Moda; Introdução ao Design de Moda; 

Desenho técnico de Moda; Modelagem tridimensional – Moulage; História da Indumentária e 

da Moda I; Desenho de moda I e Metodologia de Projeto Aplicada ao Design. Do 2º semestre: 

Pesquisa de Moda;  Materiais e Processos Têxteis I;  História da Indumentária e da Moda II; 

Modelagem do Vestuário I; Desenho de Moda II e Projeto Integrado Multidisciplinar de 

Moda I. Do 3 º semestre: Laboratório de Confecção I; Materiais e Processos Têxteis II ; 

Desenvolvimento de Coleção I; Modelagem do Vestuário II; Desenho técnico de Moda 
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Computadorizado e Projeto Integrado Multidisciplinar de Moda II. Do 4 º semestre: 

Modelagem do Vestuário III; Laboratório de Confecção II; Marketing de Moda; 

Desenvolvimento de Coleção II; Produção de Moda e Projeto Integrado Multidisciplinar de 

Moda III. Do 5º semestre: Empreendedorismo; Modelagem do Vestuário IV; Laboratório de 

Confecção III; Moda e Sustentabilidade e Projeto Integrado Multidisciplinar de Moda IV. E 

do 6º semestre: Modelagem Computadorizada; Planejamento e Controle da Produção e 

Projeto Integrado Multidisciplinar de Moda V. 

Quando começamos a observar de maneira mais aprofundada e procuramos as 

ementas das disciplinas podemos perceber que, de alguma maneira aparecem as 

especificidades citadas em relação ao gênero.  

Analisamos por exemplo a disciplina do 1º semestre, Modelagem tridimensional – 

Moulage, que tem como ementa: Estudo de princípios básicos de sobreposição de materiais 

têxteis sobre o contorno do corpo feminino. Construção de efeitos específicos, bem como 

aplicação de planificação de modelagem. E ainda no 1º semestre a ementa da disciplina 

Desenho de moda I é: Estudo da representação da figura feminina de moda utilizando 

técnicas de observação, formas de volumetria, ilustração, sombras e texturas.  

Podemos começar pensando se é por se tratar de um curso que está inserido em um 

setor normalmente constituído por mulheres e pensado para as mulheres, mas vamos 

aprofundar essa discussão a partir das leituras feministas. 

Desde o século XIX esse setor emprega preferencialmente mulheres, atestam Matos e 

Borelli,  

 

O setor industrial em expansão arregimentou um número significativo de crianças e 

mulheres em diferentes setores. [...]. No setor de vestuário, confecções de roupas, 
camisas, malharia, produção fabril de redes, fitas, bordados, tamancos, chapéus e 

alimentos (massas, biscoitos e chocolate), mais da metade dos trabalhadores eram 

mulheres. (MATOS, BORELLI, 2018, p. 128) 

 

Ainda nesse período as autoras salientam que, as mulheres negras tinham mais 

dificuldade em encontrar trabalho, pois, por conta do preconceito, os patrões preferiam 

contratar o serviço das brancas. Com isso, as negras acabavam se concentrando em postos 

ainda menos valorizados e pior remunerados como os de doméstica [...] (MATOS, 

BORELLI, 2018, p. 131/132) 

Ao pensar a escola e a educação e, de que maneira as diferenças são construídas, 

Louro esclarece que a escola,  

 

Concebida inicialmente para acolher alguns – mas não todos – ela foi, lentamente, 

sendo requisitada por aqueles/as aos/às quais havia sido negada. Os novos grupos 



foram trazendo transformações à instituição. Ela precisou ser diversa: organização, 

currículos, prédios, docentes, regulamentos, avaliações iriam, explícita ou 

implicitamente “garantir” – e também produzir – as diferenças entre os sujeitos. 

(LOURO, 1997, p. 57) 

 

A partir disso podemos analisar os artifícios que a escola utiliza para garantir que essas 

diferenças sejam mantidas. Segundo a autora, a escola se utiliza de símbolos e códigos que 

delimitam espaços e afirmam o que cada um pode e que não pode, deixando claro o “lugar” 

dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas.  (LOURO, 1997, p. 58) 

Retornando ao currículo do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, e em 

como o setor em que ele está inserido demonstra que as diferenças nas relações de gênero 

estão presentes, podemos dizer que as funções que as mulheres exercem no mercado de 

trabalho, foram determinadas de acordo com as construções históricas e culturais do papel da 

mulher.   

Ainda na última década do século XIX, onde a crescente urbanização provocou 

transformações econômicas e sociais e muitas mudanças em relação à presença da mulher no 

mundo do trabalho, Pesava na opção por empregar mulheres em determinados setores a ideia 

bastante difundida de que delicadeza para lidar com certos produtos, submissão, paciência, 

cuidado e docilidade eram atributos femininos. (MATOS, BORELLI, 2018, p. 128) 

São funções que requerem habilidades e qualidades denominadas como “naturais à 

mulher”, tais como habilidades manuais, e esse entendimento é aprendido e interiorizado nas 

escolas de maneira que se torna naturalizado e reproduzido sem que façamos muitos 

questionamentos a respeito disso.  

Flavia Biroli, ao analisar os aspectos da divisão sexual do trabalho, aponta que: 

 

A posição das mulheres nas relações de trabalho está no cerne das formas de 

exploração que caracterizam a dominação de gênero (ou o patriarcado). Trata-se de 

um conjunto variado de abordagens, atravessado pelo problema da correlação entre a 

divisão do trabalho doméstico não remunerado, a divisão do trabalho remunerado e 

as relações de poder nas sociedades contemporâneas. (BIROLI, 2018, p. 27) 

 

Muitas mulheres, ainda hoje, reproduzem suas ocupações domésticas, como lavar, 

passar, cozinhar, no mercado de trabalho como forma de aumentar a renda familiar e conciliar 

suas atividades de mãe e dona de casa, ou ainda, outra maneira de trabalho precarizado que 

permite que a mulher continue suas atividades de cuidado da casa e da família é o trabalho 

domiciliar, ou seja, realizando suas atividades para as empresas em sua própria residência, e 

recebendo o pagamento por peça produzida. Essa alternativa muito utilizada no setor de 

confecção, ainda hoje.  

Associando os aspectos de raça e classe ao gênero, Flavia Biroli observa, 



 

A divisão sexual do trabalho está ancorada na naturalização de relações de 

autoridade e subordinação, que são apresentadas como se fossem fundadas na 

biologia e/ou justificadas racialmente. Em conjunto, as restrições impostas por 

gênero, raça e classe social conformam escolhas, impõem desigualmente 

responsabilidades e incitam a determinadas ocupações, ao mesmo tempo que 

bloqueiam ou dificultam o acesso a outras. (BIROLI, 2018, p. 42) 

 

Através da observação curricular podemos perceber de que maneira as relações de 

gênero são vistas pela sociedade, ou seja, quais os comportamentos mais esperados para as 

mulheres e para os homens e, portanto, os mais desejados socialmente.  

O currículo envolve um conhecimento organizado em torno de relações de poder, e 

fortalece as diferenças explicitadas nas relações de gênero.  

Para SABAT, A reprodução da diferença se dá socialmente através da representação 

e tem relação direta com as relações de poder que existem na sociedade (2001, p.) 

Outro aspecto que podemos explorar diz respeito às referências utilizadas pelas 

professoras em suas aulas. Quem são os/as autores/as mais utilizados/as pelas professoras?  

Apesar de estar inserido em um setor predominantemente feminino, conforme dito 

anteriormente, ao observar as bibliografias propostas para as disciplinas, tanto as básicas 

quanto as complementares, verifica-se que grande parte dos autores são homens, reforçando, 

de maneira implícita, a superioridade masculina na detenção do conhecimento. 

O questionamento que surge a partir disso é, Por que, mesmo se tratando de um setor 

produtivo predominantemente feminino, em um curso de formação profissional ministrado 

por mulheres, as referências que embasam o conhecimento ali apresentados são masculinas? 

 

Considerações Finais 

 

Ao encaminhar a reflexão final desse texto, podemos pensar as razões que nos 

incomodam e nos levam a refletir sobre esse tema. Por que nos importamos com a construção 

das diferenças realizada pela escola? 

A proposta desse texto, questionar, primeiramente a partir da identificação das práticas 

naturalizantes e, a partir disso problematizarmos de que maneira podemos transformar esse 

cenário, uma vez que, como parte desse arranjo, estamos implicados e, portanto, também 

responsáveis pela sua manutenção. 

A construção das diferenças está diretamente implicada com as relações de poder 

presentes não só na escola, mas na sociedade como um todo e por isso nos afeta diretamente 

quando desejamos uma sociedade mais justa e que valorize todos os sujeitos.  



Observamos que muitas das construções que são produzidas na escola, através de 

instrumentos como o currículo, muitas das vezes aparecem de forma velada, ao mesmo tempo 

que pretende que os sujeitos sejam independentes e livres para escolher, opera com 

mecanismos de controle que regulamentam as relações sociais e se efetivam através de suas 

práticas.  

Sem a pretensão de encontrar soluções de maneira ingênua, até por entender que a 

escola não tem esse poder de transformar toda sociedade, mas propor o debate a partir dos 

aspectos apontados. 

A intenção é através de discussões constantes, procurar estabelecer atitudes que 

desconstruam esse cenário de desigualdades construído e reforçado pela escola.  
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