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1. Introdução 
 
O texto tem como objetivo fazer uma análise dos textos apresentados no GT 

da educação popular, observando se a perspectiva de gênero vem sendo 
contemplada neste GT. Mesmo sabendo que existe um GT específico da ANPED 
sobre gênero, denominado “Gênero, Sexualidade e Educação”, partimos do princípio 
de que a educação popular deve considerar a categoria de gênero como importante 
nas suas análises. Analisamos todos os trabalhos completos apresentados1 nos 
últimos cinco anos, totalizando 66 trabalhos. Por diferentes que sejam os grupos que 
a educação popular contempla (grupos de periferia urbana, comunidades indígenas, 
comunidades rurais, mulheres de periferia, movimentos sociais, ONGS, escolas 
públicas2...), sabemos que em todos eles há relações de gênero que, se 
contempladas na análise contribuem para a compreensão das relações sociais, que 
são sempre relações de poder, onde a dimensão de gênero está presente. Como 
destaca Hall (2003), é possível perceber uma “natureza sexuada do poder” (p. 210).  

 
2. O GT da Educação Popular 

 
O GT contempla trabalhos de todas as regiões do país, com destaque para a 

região sul que tem 24 trabalhos apresentados no período analisado. Em seguida 
vem a região sudeste com 19 trabalhos. A região nordeste tem 17 trabalhos, a 
região centro-oeste 5 e a região norte apenas um trabalho.  

Em termos de autoria temos 34 trabalhos de pesquisadoras (mulheres), 28 de 
pesquisadores (homens) e 4 onde homens e mulheres produziram juntos.  

A maioria dos trabalhos não teve financiamento (38 de 68). Apenas 10 foram 
financiados pelo CNPQ, 10 pela CAPES, 4 de fundações estaduais, 3 de 
universidade e um de centro particular de apoio a pesquisa. Existe ainda uma 
diversidade de instituições representadas: UFPB (12 trabalhos), UFF (6), UNISINOS 
(5), UFSC (5), UFRGS (3), UERJ (3), UFSCar (3), UCDB (3), UFRRJ (2), UFRN (2), 
UFES (2), UDESC (2), Unilasalle (1), UNICAMP (1), UFG (1) UEL  (1), 
UNICHAPECÓ (1), FURG (1), Unijuí (1), UFU (1), UFC (1), UPF (1), UESPI (1), 
FEEVALE (1), UNILASSALE (1), UFPE (1), UFMG (1), UNESA (1) UEPA (1).  Sem 
identificação de universidade (1). Podemos observar que desses 50 trabalhos são 
de universidades públicas, 15 de comunitárias ou particulares e 1 sem registro de 
vínculo. 
                                                 
1 Destacamos que neste trabalho só foram contemplados os trabalhos aprovados para a 
apresentação. Dois trabalhos aprovados para a apresentação não estão disponíveis no GT: um de 
2003 e um de 2006 e por isso não foram analisados.   
2 Os grupos citados são os mais recorrentes nos trabalhos apresentados no GT da Educação 
Popular. 
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3. Algumas observações (im)pertinentes 
 
Minha primeira observação é que acredito, com Hall (2003), que existe no 

discurso uma vontade de poder pela qual aquele que o emite deseja que ele seja 
recebido de acordo com a maneira pretendida. Entretanto, isso não significa que 
seja efetivamente o que ocorre em todos os casos, pois o significado nunca é único, 
ele é múltiplo e sempre é possível lê-lo de forma diferente do intencionado. Contudo, 
o desejo de quem o produz é que seja entendido com o sentido produzido. Hall 
(2003) utiliza-se de Shakespeare para dizer que, embora suas obras sejam 
compreendidas de formas diferentes, certamente o autor só concordaria com a que 
ele escreveu, considerando as demais equivocadas. Assim sendo, “[...] não somente 
existe uma vontade de poder na prática de significação, de codificação, mas creio 
que é possível ver esses elementos alojados no próprio texto” (HALL, 2003, p. 367).  

Assim, entendo que num texto sempre está presente uma vontade de poder, 
de tentar preparar e governar o leitor para que este siga os caminhos percorridos e 
os veja como sendo “necessários” e significativos para chegar a um lugar igualmente 
significativo. Porém, insisto, todo texto é plural. Por mais que haja uma vontade de 
poder que deseja governar o leitor, isso é impossível. Há sempre outras leituras 
possíveis, inclusive do próprio autor, que necessita usar palavras para escrever seus 
pensamentos – palavras sempre limitadas, sempre pequenas e sempre insuficientes 
para o pensamento. Porém, entendo que sou responsável pelo que escrevo, assim 
como pela habilidade de dirigir ou não a leitura. De certa forma, penso que grande 
parte de um texto se refere a essa habilidade de convencer o outro de que os 
caminhos trilhados foram os melhores possíveis e os mais promissores, sem deixar 
de esquecer que se trata de um processo em que as relações de poder assumem 
um lugar central no sentido de estarem presentes em todos os tempos e lugares no 
texto. 

Minha segunda observação vai no sentido de destacar que, considero que a 
subjetividade do pesquisador imprime marcas na pesquisa que são constitutivas do 
próprio processo. Por isso, mais do que procurar “esconder” as marcas pessoais de 
um texto, entendo que o rigor está em explicitar a subjetividade, como destacam 
entre outros HALL (1997, 2003),  BAUMAN (2001, 2003),  BHABHA ( 2001),  SILVA 
(1995, 1996, 1999, 2000), VEIGA-NETO (2001, 2003), SKLIAR (2002, 2003). 
Entendo que não há um conhecimento que não carregue junto consigo as marcas 
inscritas no corpo do pesquisador através de sua história de vida, de seu lugar 
cultural, de sua trajetória acadêmica, de seu corpo sexuado. Como dizem Larrosa e 
Skliar (2001), os textos onde os autores se colocam fora das críticas que fazem, 
como se fossem os únicos imunes, como se fossem sujeitos transcendentais, já não 
convencem mais. Assim, acredito que é importante explicitar o quanto for possível 
quais são os desejos, afetos, prazeres, horrores, relações de poder que me 
moveram neste trabalho. 

Minha terceira observação é que entendo que cabe ao pesquisador 
desenvolver uma autocrítica e vigilância permanentes, não no sentido de acreditar 
que seja possível produzir um discurso “limpo”, mas no sentido de preocupar-se, 
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como sugere Skliar (2003), em indicar o lugar cultural, a posição de sujeito que 
ocupa ao desenvolver sua pesquisa. Trata-se de um lugar escorregadio, 
ambivalente, impreciso, vago, que produz, por isso mesmo, significados com essas 
mesmas características. Seguindo Skliar (2003), entendo que a interrogação pelo 
lugar de onde se olha pode ser mais importante do que a interrogação pelo que foi 
olhado: “Posicionar-se, posicionar-nos como sujeitos, parece sugerir o fato de 
interrogar (-nos) pelo lugar desde o qual parte o olhar – e não pelo que é 
efetivamente olhado” (SKLIAR, 2003, p. 70). Além disso, é importante levar em 
conta os “[...] efeitos culturais necessariamente vagos, imprecisos, que supõem a 
trajetória conseqüente do olhar e dos significados que, então, são atribuídos” (idem). 

Por fim, registro que o texto está atravessado pela minha subjetividade 
masculina, uma subjetividade fruto de uma história e cultura machista, que passa 
por re-significações em função das novas histórias e culturas que circulam, com 
ênfase para os discursos feministas e pós-estruturalistas. Uma identidade masculina 
forjada em contextos plurais, que reconhece com Hall (2003) que o processo de 
desconstrução do machismo é muito mais complexo do que simplesmente assumir 
uma postura de homem “reformado”, de homem “politicamente correto”. As relações 
de poder, marcadas pelas relações de gênero, nos indicam o quanto de “domínio” e 
controle existe em toda relação social.  

 
 

4. Desejos, afetos, prazeres, horrores, relações de poder que me moveram 
neste trabalho (feminista?) 

 
Inicio destacando que de forma alguma pretendo fazer colocações de caráter 

definitivo, (como se fosse possível fazê-las!), mas de levantar alguns 
questionamentos e possíveis “contestações” de um território, cujos transeuntes 
assumem suas identidades como sendo ambíguas, instáveis, nômades. Como 
identidade masculina, sinto-me um estrangeiro dentro deste território e ao ocupá-lo 
reconheço meu desconforto (uma certa mistura de prazer e horror). Penso que seja 
mais apropriado que suas ocupantes legítimas falem deste território, pela simples 
razão de sempre ser mais fácil discursar sobre aquilo que se vive cotidianamente, 
sobre o que sente como marca constitutiva do corpo. Lembro-me da forma como os 
diferentes gêneros foram e são posicionados ao longo das histórias dos grupos 
humanos: identidades masculinas, femininas, homossexuais, heterossexuais, 
lésbicas, gays, simpatizantes, transexuais... Longe de serem naturais, as 
identidades sexuais são efeitos do poder. São efeitos dos discursos que circulam na 
cultura produzindo nossas identidades.  

Como lembra Woodward (2000), na problematização das identidades é 
possível identificar duas perspectivas diferentes: a esencialista e a não-
essencialista. A definição essencialista remete a um conjunto de características 
comuns cristalizadas de um determinado grupo. A partir desta perspectiva poder-se-
ia falar em autênticos sujeitos de um grupo. Já a concepção não-essencialista 
remete a diferenças entre os grupos e no interior destes, ressaltando o caráter 
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construído e transitório das identidades, de tal forma que o que interessa é 
compreender como se deu o processo de significação, ou seja, o que fez com que x 
se tornasse x e o que o faz não ser y. Como sujeito masculino fruto da modernidade 
venho desenvolvendo um esforço para conseguir pensar sem recorrer a essências e 
muitas vezes tenho a impressão que sofro de uma espécie de maldição das 
essências.  

Assim não é demais reafirmar que não são existem identidades essenciais. 
Nenhuma identidade sexual pode ser definida a partir das suas características 
biológicas e físicas. Existem inúmeros modos de viver o feminino, o masculino, a 
homossexualidade, a heterossexualidade... Não existem modos “corretos” de ser 
mulher, homem, masculino, feminino...  Assim, se inicialmente sentia-me, 
desconfortável para pisar neste território, tal desconforto fica amenizado. Sinto-me 
menos estrangeiro, menos essencializador, menos naturalizador... por conseguinte, 
mais ambíguo, mais instável, mais cambiante... 

Bem, mas se aceito que todos/as podem transitar no território feminista, não 
estou tirando as especificidades do campo feminista? Neste caso, sou levado a dizer 
que, ainda que todos/as podem transitar, o modo de transitar difere de um 
transeunte para outro. Em conseqüência, onde cada um pisa também. Daí minha 
insistência de colocar-me como sujeito masculino, produzido por uma cultura 
machista, que está sendo re-significado por outros discursos. Não existe um sujeito 
do conhecimento “iluminado”, para apreender a “essência” da discussão sobre 
gênero. Quem está escrevendo é um homem que sabe que não é neutro! Um 
homem que ao escrever reconhece que suas experiências estão inscritas! Que sabe 
que é impossível descolar-se de sua identidade masculina quando escreve! Mas o 
que significa ser homem? Masculino? Ou melhor, o que atualmente dizem que é 
pertencer ao gênero masculino? O que muda pelo fato de escrever com as 
características inscritas em mim por ser masculino? Se só consigo escrever como 
ser masculino, poderei dar alguma contribuição aos estudos feministas? Seria 
desejável escrever como não masculino? Poderei escrever sem interesses 
masculinos?  

O território é por demais escorregadio. Sinto-me sem palavras ou apenas com 
palavras vazias de significado. Poderia talvez dizer que sou um homem sensível as 
discriminações historicamente sofridas pelas mulheres e por isso eu falo do 
machismo, da masculinização da ciência, do falocentrismo. Mas efetivamente as 
mulheres não necessitam que os homens falem isso, sabem melhor que os homens 
o que isto significou e significa... Estaria colocando os homens, (portanto a mim 
mesmo!) como seres que finalmente reconheceram que as mulheres 
sofreram/sofrem inúmeras injustiças... Seria um homem querendo pensar e falar 
pelas mulheres... 

Bem, espero que tudo isso que acabei de expressar tenha contribuído para 
explicitar que me afasto de qualquer epistemologia que se pretenda “neutra e 
desinteressada”. Afasto-me também de qualquer pretensão de compreender o 
território feminista. Larrosa e Sckliar (2001) destacam que o sujeito do conhecimento 
move-se muitas vezes pela vontade de compreender, o que revela sua arrogância. 



 5

Esta arrogância do sujeito ocidental ramifica-se em diferentes esferas como na 
cultura, na educação, na política, no social, no gênero. “Trata-se de um sujeito que 
habita a língua a partir do ponto de vista da compreensão, um sujeito que quer 
compreender, que está constituído a partir da boa vontade de compreender, da 
arrogância de sua vontade de compreender” (LARROSA E SKLIAR, 2001, p. 18). Ou 
seja, este sujeito tem a pretensão de ser transtemporal e transespacial, como se 
fosse possível transformar o passado dos outros em seu passado , de entendê-lo e 
compreendê-lo como se fosse o seu passado. Da mesma forma crê que 
compreende as diferenças, as culturas, os gêneros. O sujeito da compreensão 
acredita que pode construir pontes. Entretanto, como apontam Larrosa e Skliar 
(2001) todas as pontes tem a mesma direção: ele mesmo. Neste sentido, “[...] o 
sujeito da compreensão é o tradutor etnocêntrico: não o que nega a diferença, mas 
aquele que se apropria da diferença traduzindo-o à sua própria linguagem” (p. 19). 
Neste sentido, não tenho a pretensão de compreender as diferenças de gênero, 
tampouco de compreender a quase total ausência da perspectiva de gênero no GT 
da educação popular, mas tão somente de escrever algo que faça sentido, ou como 
escreve Veiga-Neto (2003), de escrever alguma coisa ao invés de qualquer coisa. 

 
5. Gênero e educação popular: uma relação ainda incipiente 

 
Do total de trabalhos analisados de 2002 a 2006, apenas cinco trabalhos 

fazem alguma referência a gênero. (FEITOSA, 2002; SILVA, 2002; MARINI, 2003; 
KRUG, 2005 e MOTA E ANDRADE, 2006). Isso nos leva a uma primeira 
constatação óbvia: a categoria de gênero ainda não é considerada como relevante 
para a educação popular.  A seguir faremos algumas observações em relação a 
estes trabalhos.  

Feitosa (2002) escreve sobre a escolarização da mulher, lembrando que 
estas historicamente tiveram mais dificuldade de se escolarizarem, sendo que até o 
início do século XX somente as mulheres de famílias abastadas tinham acesso à 
escola. A autora descreve a experiência de alfabetização de mulheres catadoras de 
lixo da periferia de Porto Alegre, desenvolvida pelo MOVA (Movimento de 
Alfabetização de Jovens e Adultos). Segundo a autora, os conteúdos eram 
desenvolvidos conforme as orientações do MOVA que por sua vez consideravam as 
situações vivenciadas das mulheres. Desta forma, os conteúdos giravam em torno 
das “[...] condições e relações de trabalho, remuneração, relações interpessoais. O 
valor econômico era o tema predominante, principalmente na semana do 
pagamento” (FEITOSA, 2002, p. 6). Como se pode observar não houve nenhuma 
preocupação em discutir relações de gênero. Assim podemos destacar que apesar 
de a autora do texto iniciar com reflexões sobre a condição da mulher e citar uma 
das expoentes da discussão das relações de gênero no Brasil3, nem o projeto 
analisado, nem a autora do texto tiveram uma preocupação em discutir as relações 

                                                 
3 A autora cita Guacira Lopes Louro. Os demais autores utilizados não têm relação com a perspectiva 
de gênero.  
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de gênero. A autora não faz nenhuma observação crítica pelo fato de o projeto não 
discutir as relações de gênero. Observa-se uma forte presença da categoria de 
classe. As condições da escolarização da mulher e a sua inserção no mercado de 
trabalho são explicadas unicamente pela vinculação com a sociedade capitalista. 

Silva (2002) ao discutir os processos identitários no espaço urbano popular 
tendo como referência empírica estudantes de ensino médio da região metropolitana 
de Porto Alegre, anuncia que quer “[...] compreender os processos de hibridização 
cultural e construção de identidades, atravessados pelas categorias de etnia, 
identidade, diferença e diversidade” (p. 2). O autor não anuncia que fará referência a 
gênero, mas constatou que os estudantes do sexo feminino atribuem uma 
importância maior a aspiração à universidade.  Queremos chamar a atenção para o 
fato de o autor enfatizar que pela: “aproximação das questões culturais, étnicas e de 
gênero, aliadas a questão de classe social [...] é possível estabelecer uma leitura 
mais completa dessa realidade” (p. 8). Entretanto, parece não haver dúvida que 
segundo ele, a classe é mais importante, pois logo após fazer referência a 
diferenças de sexo e de raça, sente-se na obrigação de salientar: “Nessa vertente da 
análise talvez se possa dizer que a categoria de classe ainda permanece merecendo 
um olhar minucioso e cuidadoso na análise da realidade estudantil de classes 
populares em espaços urbanos” (p. 8).  

Marini (2003) analisa a relações entre a escola e a família numa periferia 
urbana. A autora considera que as relações de gênero, de classe e de 
pertencimento a um bairro, vividas na família via de regra confrontam-se com os 
padrões vividos na escola. Segundo ela: “Levando-se em conta as questões de 
gênero foram escolhidas uma professora, um professor, pais e mães, com o intuito 
de evidenciar as implicações presentes nas relações entre eles/as” (p. 6). A autora 
observa que os posicionamentos estão marcados pelas identidades tradicionais de 
gênero: o professor teve posturas rígidas e severas enquanto a professora mostrou-
se mais amigável e conselheira.  

Krug (2005) analisa os ciclos de formação, experiência de organização 
escolar desenvolvida pela Rede Pública Municipal de Porto Alegre. A autora não faz 
uma discussão de gênero. Nós o incluímos como trabalho que de alguma forma se 
relaciona com gênero por subverter a lógica da linguagem machista. Ela justifica isso 
da seguinte forma: “Opta-se por utilizar o gênero feminino de forma predominante 
neste texto, em função de que esta predominância se repete nas Redes de Ensino 
Pesquisadas” (KRUG, 2005, p. 2).  

Moita e Andrade (2006) descrevem em seu texto as oficinas desenvolvidas, 
numa escola municipal de João Pessoa – Paraíba: uma com alunos e duas com 
professores. As oficinas articulavam as relações de gênero (as desigualdades e 
injustiças históricas) com os jogos eletrônicos e a violência na escola. Eles 
observaram que as noções do senso comum sobre o gênero predominavam tanto na 
concepção dos alunos como na dos professores, mas foram mudando a medida que 
as oficinas eram desenvolvidas. Cabe salientar que o texto tem uma preocupação 
muito maior em fazer uma defesa do uso das oficinas como dispositivo pedagógico 
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que supera a concepção tradicional, do que apresentar uma discussão das relações 
de gênero, suas desigualdades e injustiças, tema maior da oficina.  

Destaco ainda que nenhum dos textos analisados (refiro-me ao total de 66) 
faz alguma menção a outras formas de identidades sexuais. Por esta ausência e 
pela forma marginal que o gênero é apontado em apenas cinco trabalhos, entendo 
que se trata de uma relação entre educação popular e gênero, ainda muito 
incipiente. Na expressão de Bauman trata-se de um espaço vazio, tornando a 
diferença (no caso, de gênero) invisível.  

 
 

6. Possíveis pistas para o espaço vazio do gênero na educação popular 
 
Os sujeitos podem ser produzidos para verem ou não verem significados em 

determinados espaços. A ausência de significado é um espaço sem sentido, um 
espaço vazio, enfim, é um espaço que não existe. De certa forma, pode-se dizer que 
para o GT da educação popular o gênero ainda é um espaço vazio, fazendo com 
que a diferença de gênero seja invisível, impedida de ser percebida ou mantida à 
distância. Para Bauman (2001) existem lugares geográficos vazios, mas também os 
sujeitos são produzidos com espaços vazios, de modo a não perceberem a 
diferença ou de não reconhecerem as diferentes formas de atribuir significado aos 
outros. Há grupos que não são vistos, não tem significação enquanto outros brilham 
e estão cheios de significado. Para explicitar isto Bauman (2001) relata sua 
experiência quando deu uma palestra no Sul da Europa: na ida, do aeroporto até a 
cidade, levou quase duas horas porque a guia, uma jovem rica, disse-lhe que não 
havia como evitar as ruas engarrafadas do centro. Na volta, sem a guia, levou 
menos de 10 minutos, pois o taxista levou-o por caminhos alternativos que incluía 
ruas esburacadas, com barracos e gente muito pobre. Bauman (2001) conclui 
afirmando que não é que a guia não fosse sincera, simplesmente no seu mapa 
mental não existia outro caminho, as ‘ruas esburacadas e com pobres’ não existiam 
para ela.  Algo semelhante ocorre com o GT da educação popular. Via de regra, 
para os que apresentam trabalhos no GT da educação popular a dimensão de 
gênero é “outro caminho”, um caminho ainda não trilhado. As relações de poder que 
circulam na cultura (masculina) e no próprio GT tornaram visíveis alguns grupos e 
outros não são representados, ou não tem significação e desta forma acabam não 
existindo.  

Nossa análise mostra que os grupos que são visibilizados no GT da educação 
popular são os que se enquadram no recorte de classe.  O GT da educação popular 
continua vendo os grupos humanos como polarizados em classe alta detentora dos 
bens materiais e classe baixa, expropriada dos bens materiais, os outros grupos são 
invisíveis.  

Salientamos que segundo nossa perspectiva as classes são importantes, mas 
não são os únicos grupos que formam a sociedade. Além disso, a classe dominante 
e dominada não são grupos homogêneos. Há inúmeras relações de poder entre 
estes grupos e no interior destes grupos. Ser mulher pertencente à classe alta tem 



 8

um sentido muito diferente do que ser homem. Da mesma forma ser negro, branco, 
heterossexual assume diferentes significados dependendo das articulações com 
outros elementos. A classe nunca é uma composição simples e homogênea, ela 
está articulada a partir de inúmeras relações de poder. Não existe o sujeito 
consciente, livre das arbitrariedades e dos discursos que o produzem 
incessantemente. O sujeito possui sempre seus fantasmas que o atormenta e 
perturba suas identidades. 

Acreditamos também que há muito mais espaços de luta e motivos para os 
quais se pode dirigir esforços do que simplesmente o espaço e a causa da 
exploração no lugar de trabalho como supunha a teoria marxista clássica e como 
grande parte dos trabalhos apresentados no GT da educação popular continuam 
supondo. Da mesma forma o poder não é a simples relação entre dominantes e 
dominados, ele é produtivo e está presente em todos os lugares. A escolha não é 
polarizada entre fazer parte do grupo dominante e/ou do grupo insurgente. As 
relações de poder são múltiplas e impossíveis de serem eliminadas. Não é possível 
criar um tempo/espaço sem poder, uma espécie de santuário do poder. Os poderes 
produzem as identidades e as diferenças. É através deles que os processos 
identitários se produzem e reproduzem. Nestes processos, as relações de gênero 
são tão centrais como as outras relações.  

Neste sentido, antes de finalizar o texto, queremos ainda registrar uma 
curiosidade do GT da educação popular. O GT tem uma grande afinidade com 
Freire, sendo citado em 32 dos 66 trabalhos. O que chama a atenção é que em 
nenhum dos textos que citam Freire, há sequer uma mínima menção a sugestão de 
Freire, feita no livro Pedagogia da Esperança de considerar a dimensão de gênero, 
como uma dimensão importante para a leitura do mundo. Neste sentido, pode-se 
dizer também que na leitura de Freire, o GT produziu um vazio. O curioso é que 
Freire não é criticado em nenhum trabalho, simplesmente as idéias de Freire sobre 
gênero foram invizibilizadas, pertencem ao espaço vazio.  Tudo isso mostra que o 
caminho para articular educação popular e gênero ainda está para ser construído. 

 
6. Concluindo 
 

Finalizo com Larrosa e Skliar (2001) quando descrevem o momento que 
estamos vivendo como um tempo em que não mais pensamos em nós mesmos 
como tendo um sentido ou uma origem, nem mesmo acreditamos que haja um 
sentido transcendental a ser “descoberto”. Quando olhamos para o passado, não 
confirmamos ou justificamos o presente, pelo contrário, o passado perturba e 
inquieta o presente. Da mesma forma ao olharmos para o futuro, não mais o 
olhamos como forma de projetar (com a certeza de que irá acontecer!) nossos 
anseios e expectativas, mas o abrimos infinitamente a imprevisibilidade ao 
desconhecido. Não se trata de um olhar nostálgico ou esperançoso, mas um olhar 
de perplexidade. Ou seja, “[...] o incompreensível do que somos se nos mostra 
disperso e confuso, desordenado, desafinado, em um murmúrio desconcertado e 
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desconcertante, feito de dissonância, de fragmentos, de descontinuidades, de 
silêncios, de casualidades, de ruídos” (LARROSA E SKLIAR, 2001, p. 08).  

Penso que isto pode ser aplicado também em relação à educação popular e 
sua possível relação com a perspectiva de gênero: não se trata de lamentar sua 
ausência no passado, mas talvez de ver sua ausência como algo que perturba e 
inquieta o presente. Da mesma forma não se trata de projetar como certa esta 
relação no futuro, mas de ver esta relação como o resultado das relações de poder 
que se dão tanto no interior do GT da educação popular como na sociedade de 
forma mais ampla. Com isso, não estou deixando de reconhecer que sua articulação 
seria fundamental para um enriquecimento do campo da educação popular, 
deixando de lado, aquilo que Bhabha (2001) não sem uma boa dose de ironia 
chama de “narcisismo de classe”.  
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