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Resumo 

O subprojeto "O currículo e os temas tabus" objetiva 
analisar os problemas que a heteronormatividade pode 
causar nas pessoas no período escolar da educação 
básica. As relações entre os seres humanos são 
pautadas em padrões culturais, étnicos, de gênero e 
sexualidade que exclui e deixa à margem da sociedade 
todos que fogem desses padrões normativos (LOURO 
2013). Esta pesquisa analisou alguns relatos, a partir de 
materiais disponibilizados como teses, dissertações e 
artigos acadêmicos, possíveis consequências advindas 
do desprezo com as questões da diversidade ( de 
gênero e sexualidade) ocorridas no período escolar 
básico. O resultado apontou que os temas tabus podem 
ser abordados em itinerários não obrigatórios na 
educação básica. 

Introdução  

Ao realizar leituras sobre as temáticas de diversidades e 
analisar as DCE-PR (2008) constata-se que ao currículo 
não aborda temáticas relacionadas as diversidades em 
seus conteúdos acaba reforçando padrões 
heteronormativos, e, consequentemente, isso tem 
impacto negativo, psicologicamente e socialmente, na 
vida dos sujeitos que não se encaixam nesses padrões 
sendo excluídos e marginalizados perante a sociedade. 
Foram realizadas leituras e análises de relatos de 
sujeitos marginalizados que sofreram discriminações no 
ambiente escolar e falam quais foram os impactos que 
carregam consigo até os dias de hoje. E a partir disso a 
pesquisa se amplia exemplificando a partir de quais 
conteúdos podemos inserir esses assuntos tabus na sala 
de aula.   

Material e Métodos 

A pesquisa "O currículo escolar e os temas tabus” 
vinculada à temática do currículo foi desenvolvida com o 
apoio de outras pesquisas, diferentes livros, teses e 
artigos científicos que tratam sobre currículo e 
diversidades, além disso, foram utilizadas fontes de 
pesquisas retiradas da internet, sendo elas as DCE-PR 
(2008) e também contendo relatos de vítimas de 
discriminações que contavam suas experiências no 
âmbito escolar. A pesquisa é qualitativa, pois, conforme 
nos diz Flick (2009), as pesquisas se apresentam de 
diferentes maneiras e as pesquisas qualitativas podem 
gerar conteúdos consistentes e articulados para outras 
investigações e até mesmo para futuras intervenções no 
currículo, educacional, por exemplo. E foram utilizadas 
como base "A análise de conteúdo: exemplo de 
aplicação da técnica para análise de dados qualitativos" 

de SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete 
Trevisan(2015) que diz  "A análise do conteúdo é uma 
técnica de análise das comunicações, que irá analisar o 
que foi dito nas entrevistas ou observado pelo 
pesquisador.  

Resultados e Discussão 

Conclui-se que ao não tratar de temas tabus na 
educação básica parece haver discriminações diversas 
nas escolas. Foram encontrados relatos de sujeitos que 
não se adéquam a padrões normativos impostos na 
sociedade que levam a sequelas relacionadas às 
violências psicológicas e físicas, que carregam consigo. 
Assim, na tentativa de combater esse cenário 
discriminatório em que vivemos, foram encontradas 
brechas nos conteúdos curriculares itinerantes para 
trazer esses temas tabus para a sala de aula para serem 
discutidos com os alunos. 

Conclusão ou Conclusões 

 A partir de análises que comprovam o impacto dos 

padrões normativos na vida dos sujeitos que não se 

enquadram nesses padrões, foram encontradas nas 

DCE-PR (2008) formas de trabalhar esses temas tabus a 

partir de conteúdos já existentes nesse currículo 

buscando desconstruir cada vez mais o triste cenário 

discriminatório e desumano no qual nos encontramos. 
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