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Resumo 
O artigo apresenta discussões acerca da constituição de professoras em suas trajetórias de vida no 
meio acadêmico, com foco nas experiências construídas a partir de suas atuações em disciplinas 
que abordam as relações de gênero e as sexualidades em cursos de formação docente inicial. A 
discussão se produziu por ocasião da realização de uma pesquisa de doutorado, com foco na 
discussão sobre as experiências de formação docente construídas em uma disciplina do curso de 
Pedagogia que aborda tais temáticas. Foram realizadas entrevistas narrativas com quatro 
professoras que atuam em universidades públicas, tomando como referência sua vinculação com o 
grupo de trabalho 23 da ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Educação). As análises apontam para o atravessamento entre experiências de docência e militância 
acadêmica no campo das relações de gênero e sexualidades, as quais resultam na proposição de 
disciplinas do currículo de formação inicial como espaços teórico-metodológicos e políticos de 
abordagem desse campo. As próprias disciplinas tornam-se também espaço de fomento e são 
alimentadas por atividades ensino, pesquisa e extensão, constituindo currículos-trajetórias-de-vida. 
Palavras-chave: professoras; formação docente inicial; experiência; narrativas; currículo. 

 
Abstract 

The article approaches discussions concerning the constitution of female teachers in their 
trajectories of life in the academic environment, focusing in the experiences constructed from their 
performances in disciplines which approach the relations of gender and sexualities in courses of 
initial docent formation. The discussion was brought up during a doctoral research, focusing on the 
discussion about experiences of docent formation developed in a Pedagogy discipline that 
approached such themes. Four female teachers who worked in public universities were interviewed, 
having as a reference their link with the working group 23 of ANPED (Associação Nacional de 
Pós-graduação e Pesquisa em Educação – National Association of Post-graduation and Research in 
Education). The analyses aim at the crossing between the experiences of teaching and academic 
militancy in the field of relations of gender and sexualities, which result in a proposition of 
disciplines to the curriculum of initial formation as political and theoretical-methodological spaces 
of approach in this field. The disciplines themselves also become a space of foment and are fed by 
activities of teaching, research and extension, constituting curricula-trajectories of life. 

Keywords: female teachers; initial docent formation; experience; narratives; curriculum. 



Currículos-trajetórias-de-vida: experiências docentes em disciplinas que abordam [...] 
 

 
353 

 

“[...] o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, 
pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas 

pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma 
experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, 

singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é 
um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna.” 

(LARROSA, 2014, p. 32). 
 

Experiências que se atravessam1: passam por cima, por baixo, pelos lados, através, 
pelo meio, penetrando, perfurando, afetando umas às outras de maneiras inesperadas. Se a 
experiência é singular e impossível de ser repetida, ela pode, porém, ser afetada, 
ressignificada a partir do atravessamento com outras experiências. Como argumenta 
Larrosa (2014), o saber da experiência “não pode separar-se do indivíduo concreto em 
quem encarna”, mas pode ser anunciado, narrado e assim, pode transformar o outro e 
produzir novas/outras experiências. Assim, este artigo se produz no atravessamento de 
experiências, por ocasião de uma pesquisa de doutorado (CASTRO, 2014) que buscou 
problematizar os modos de subjetivação de estudantes de Pedagogia nos processos de 
formação docente em uma disciplina de graduação que discute as temáticas relações de 
gênero e sexualidades. A pesquisa me2 conduziu a pensar em docentes que, como eu, vivem 
e experienciam práticas de formação docente nos currículos das universidades em que 
atuam. Vivem, experienciam, constroem, disputam, negociam, harmonizam-se com saberes 
de estudantes e colegas docentes. Experiências nas/das disciplinas que ministram nesses 
currículos. Experiências de trazer para o currículo a discussão sobre as relações de gênero e 
sexualidades. Mais que conhecer outras experiências, a ideia não foi tomá-las como 
informação, opinião, trabalho, mas pensar de que modos elas provocam os sujeitos a 
produzirem experiências, tomando-os como uma superfície sensível e a experiência como 
algo que deixa marcas, vestígios, efeitos, afetos. O sujeito da experiência como “território 
de passagem” (LARROSA, 2014), sujeito que se deixa afetar por essas experiências. Com a 
pesquisa, apostei na possibilidade de ‘esbarrar’3 as minhas experiências com aquelas 
produzidas pelas docentes de outras universidades, talvez misturar, deixar atravessar. 
Constituir outras experiências a partir dessa afetação, do atravessamento e do 
desprendimento de mim mesmo.  

De que modos buscar o atravessamento das experiências? Pelo movimento de fazer-
se da pesquisaexperiência4, busquei junto ao grupo de trabalho 23 – Gênero, sexualidade e 
educação – da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 
indicações de docentes que ministravam disciplinas com essas temáticas nas universidades 
públicas brasileiras. Participando desse grupo há nove anos, lá encontro docentes que, 
assim como eu, investem, pessoal e politicamente, na discussão e na construção de 
conhecimento acerca das relações de gênero e sexualidades em seus espaços de militância 
acadêmica. Parte desse movimento se organiza e se materializa em disciplinas que 
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compõem os currículos de formação docente na Educação Superior, em especial nos 
currículos de Pedagogia. Busquei contato com algumas dessas docentes5, no intuito de 
estabelecer o atravessamento. O procedimento utilizado foi o de promover entrevistas-
narrativas e solicitar a elas informações diversas das disciplinas que ministram em suas 
universidades (ementas, programas, bibliografia). Foi possível realizar três entrevistas 
presencialmente e uma por e-mail. As entrevistas foram compreendidas como narrativas de 
si no atravessamento entre pesquisador e professoras, como documentos produzidos na 
cultura, assumindo que a produção dos sujeitos se dá no âmbito da linguagem e que as 
narrativas constroem e fazem reviver emoções, sentimentos (ANDRADE, 2012). As 
entrevistas, portanto, não trouxeram “a verdade” sobre os sujeitos e os fatos, mas 
possibilitaram articulações de experiências que forneceram importantes informações para 
pensar a constituição das professoras na sua atuação docente. 

Nesse processo de atravessamento com as experiências de outras docentes, tomo as 
narrativas como constituidoras de subjetividades, capazes de nos transformar naquilo que 
somos, ou seja, a partir das histórias que contamos, inclusive sobre nós mesmos/as, nos 
formamos e nos transformamos continuamente (LARROSA, 2002). Desse modo, as 
narrativas são mais que a descrição de eventos experienciados ou modelos explicativos, 
elas constroem realidades, de forma compartilhada. Sobre isso, penso com Lopes (2009) 
que os atos narrativos são performances de quem somos na experiência de contar histórias, 
ou seja, as performances narrativas são ações de construção da vida social, atos que 
funcionam para realizar (ou para levar a efeito) aquilo que articula. 

Importante também considerar um sentido de narrativa que não se fecha na 
autobiografia, ligada à confissão de um eu objetivado, unificado, que o olhar do/a 
narrador/a desvelaria e faria aparecer em sua suposta autenticidade. Trata-se de uma 
transformação, de um trabalho de construção no qual o sujeito se abre à possibilidade de ser 
outro do que se é. Assim, “o movimento de narrar a própria vida, de rememorar dimensões 
do passado pessoal, longe de uma atitude narcisista, como se poderia supor, implica um 
entrelaçamento com as experiências sociais e com as vivências cotidianas em que figuram 
múltiplos personagens” (RAGO, 2011, p. 07).  

Neste artigo meu foco recai sobre as narrativas das docentes e meu olhar se volta 
para as tensões e negociações que atravessam as experiências com disciplinas cujo trabalho 
envolve a discussão de temáticas relativas às sexualidades e relações de gênero. A ideia é 
tomar o atravessamento dessas experiências, lidando com aproximações e distanciamentos, 
para problematizar o investimento dos currículos nos processos de formação docente, tendo 
em vista as discussões das temáticas aqui anunciadas.  
 
1 Problematizando as experiências docentes 

Um investimento pessoal e político: a discussão sobre as relações de gênero e 
sexualidades no campo educacional vem atravessando as ‘membranas’ dos currículos de 
formação docente nas universidades, que se tornam cada vez mais permeáveis a essas 
temáticas. Porém, mais do que como temáticas, relações de gênero e sexualidades 
constituem os currículos universitários de formação docente e, por meio deles, constituem 
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sujeitosdocentes. Aulas, textos e outros artefatos, as relações estabelecidas entre docentes e 
estudantes e outros elementos que compõem os dispositivos curriculares de discussão sobre 
relações de gênero e sexualidades na formação docente universitária funcionam como 
tecnologias de subjetivação (FOUCAULT, 1990), produzindo subjetividades, experiências, 
modos de existência, modos de compreender as relações entre essas categorias e a 
educação.  

Um investimento pessoal e político de pessoas que estudam, pesquisam, discutem e 
produzem conhecimento sobre as interfaces entre relações de gênero, sexualidades e 
educação: é assim que tenho encarado as experiências de Jane6, Tina, Daniela, Elenita e 
outras docentes, além das minhas próprias experiências. Considerando os currículos de 
formação docente nas universidades como espaços de exercício das relações de saber-poder 
(SILVA, 2006; FOUCAULT, 1999), penso ser importante dar visibilidade a esse 
investimento, entendendo que a oferta de disciplinas, projetos de pesquisa e extensão, entre 
outras atividades se dá em meio às disputas, tensões, conflitos e alianças que compõem os 
currículos e o trabalho das docentes. Como as suas narrativas anunciam, não se trata de um 
processo tranquilo. Ao visibilizar tal discussão, surgem perguntas que geram outras 
perguntas: que docentes pretende-se formar? Que docentes estão sendo formadas/os? De 
que modos as relações de gênero e as sexualidades aparecem nos currículos de formação 
docente das universidades? De que modos esses currículos dialogam ou não com outras 
instâncias discursivas de formação docente? Que significados as docentes atribuem ao seu 
trabalho nas universidades?  

Algumas ressalvas. Compreendo que existem discussões sobre relações de gênero e 
sexualidades nos diversos campos de conhecimento – Sociologia, Antropologia, Filosofia, 
Psicologia, História, Medicina, Enfermagem, Pedagogia, entre outros – ou seja, essas 
discussões não se dão apenas nos currículos de formação docente. Compreendo também 
que elas aparecem como temas ou como ‘fatos’ nas diferentes disciplinas curriculares, ou 
seja, não se restringem às disciplinas especificamente destinadas a abordar a educação para 
as sexualidades e relações de gênero. Portanto, o que faço neste texto é um recorte com um 
olhar específico para disciplinas que se organizam em torno desses temas.  
 
2 Memórias, narrativas e posições de sujeito 

Como argumentou Larrosa (2014): a experiência é algo que nos passa, que nos 
acontece. Assim, a experiência pode nos transformar na medida em que nos atravessa, nos 
provoca a pensar naquilo que somos, nos faz sair do lugar e nos movimentar pelo vivido. E 
assim, nos impede de sermos sempre os mesmos, nos dessubjetiva e nos transforma em 
outros (FOUCAULT, 2009). É com esse olhar que penso um atravessamento de 
experiências, minhas e de outras docentes, no trabalho com disciplinas que discutem 
relações de gênero, sexualidades e educação. Para que sejamos capazes de fazer da 
experiência uma ferramenta de desconstrução de nós mesmos/as é preciso que ela se torne 
objeto de pensamento, de problematização, algo que é possível ao empreendermos um 
movimento de narração. Narrar as experiências nos permite entrar em contato com elas, dar 
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a elas um lugar na trajetória do vivido. Por meio das narrativas, produzimos quem somos e 
nos colocamos nos jogos das relações sociais de saber-poder. 
 

A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu 
acontecer (ameaçado desde seu próprio começo pela passagem do tempo e 
pelo irrepetível), mas a de sua lembrança. A narração também funda uma 
temporalidade que a cada repetição e a cada variante torna a se atualizar. 
(SARLO, 2007, p. 25). 

 
As docentes entrevistadas narram suas experiências, trajetórias singulares 

entremeadas por acontecimentos que lhes dão um lugar na atualidade: ser docente-
pesquisadora das relações de gênero, sexualidades e educação. Suas experiências são 
inscritas no presente a partir das memórias, pensando que os esquecimentos e as 
lembranças nos constituem. Nesse sentido, não é uma simples repetição de fatos, mas uma 
narrativa de si como exercício de constituição de si mesma. Portanto, trabalhar com essas 
categorias é um investimento pessoal e político, o que implica certa trajetória de estudos, 
pesquisas e vivências. As experiências das docentes entrevistadas atravessam as minhas e 
fazem com que eu pense sobre a trajetória que venho construindo como pesquisador e 
docente na militância acadêmica, nas temáticas das relações de gênero e sexualidades no 
campo da Educação. Ao recordar a minha experiência com essas categorias, localizo como 
marco ‘disparador’ minha atuação como docente na Educação Básica, no trabalho 
desenvolvido com estudantes a partir de projetos de formação com os quais me envolvi, 
como o Programa de Educação Afetivo-Sexual (PEAS). A experiência de integrar esse 
projeto – como cursista e posteriormente como formador – foi marcante a ponto de se 
tornar uma questão de investigação (CASTRO, 2008). Desde então, tais categorias vem se 
tornando centrais para meus modos de pensar a vida, a educação, as relações sociais, a 
formação docente. Essa trajetória me dá um lugar – alguém que pesquisa, discute e milita. 
Por isso é um investimento pessoal e político: não vejo como separar o que faço na 
universidade do que vivo fora dela e estou ciente de que isso tem implicações nas relações 
que estabeleço.  

Ao entrevistar docentes que, assim como eu, estão envolvidas em práticas de 
formação com foco nas discussões do campo de estudos de relações de gênero, 
sexualidades e educação, percebo que suas trajetórias de vida estão, assim como a minha, 
diretamente implicadas no trabalho que desenvolvem hoje nas suas instituições. Em suas 
narrativas, a presença do passado é marcada por acontecimentos que compõem uma rede de 
relações.  

O filósofo Michel Foucault se apropria do conceito de acontecimento nos seus 
estudos para marcar, ao mesmo tempo, uma singularidade histórica e uma continuidade. O 
acontecimento, nesse sentido, é uma irrupção, algo novo, mas que inaugura uma 
regularidade, ou seja, os acontecimentos continuam a nos afetar, a nos atravessar e nesse 
sentido, o trabalho de Foucault não se limita ao passado, mas ao diagnóstico do presente, os 
modos como os acontecimentos deixam marcas e produzem efeitos (CASTRO, 2009). 
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Pensando nas narrativas das professoras, os acontecimentos podem ser tomados como 
rupturas, como o novo que atravessa e marca suas trajetórias, mas ao mesmo tempo como 
regularidade, mesmo que descontínua, porque continua a constituí-las, de tal modo que 
podem ser lembrados e esquecidos.  

 
“Eu venho da Psicologia, me formei em 1985, mas durante o curso de 
Psicologia (me formei na UFRJ) sempre fui muito fascinada pelas 
disciplinas, no curso de formação, que tinham a ver com essa coisa mais 
concreta, com a realidade, com o social. Então, por exemplo, as 
disciplinas de Antropologia, as disciplinas no campo da Educação 
sempre me chamaram mais a atenção, tanto é que depois eu fiz a 
licenciatura em Psicologia e acabei atuando, depois que eu sai da 
Universidade, em disciplinas que davam conta da Psicologia da 
Educação e depois então eu fui fazer o mestrado em educação e o 
doutorado em educação.” (Jane) 

 
Jane narra, em sua trajetória, uma aproximação gradativa com o campo da 

Educação, que se relaciona com a formação inicial em disciplinas “que tinham a ver com 
essa coisa mais concreta, com a realidade, com o social”. Ao fazer tal recordação, a 
professora dá um lugar para esse campo, aproximando-o com a problematização das 
relações sociais, fato que pode estar ligado à sua aproximação também com as pesquisas 
das relações de gênero e sexualidades. A memória, nesse sentido, é tomada como dimensão 
temporal subjetiva, ou seja, a restauração da experiência intimamente relacionada à 
subjetividade (SARLO, 2007). Em relação a essa segunda aproximação, Jane a situa em 
uma trajetória que começa com uma postura questionadora da sua própria formação 
familiar. 
 

“De certa forma, olhando a minha história de vida, devo dizer que fui 
criada no meio evangélico, meus pais são evangélicos (da denominação 
batista) até hoje e eu, enfim, era obrigada a ir pra Igreja, porque lá era a 
minha possibilidade de sociabilidade, mas eu sempre tive um olhar muito 
crítico em relação àquilo tudo, aquele discurso, mesmo quando criança. 
Eu lembro que eu devia ter um quatro anos, e eu estava na escola bíblica 
dominical, e a professora estava falando que deus ele é onipotente, 
onisciente e onipresente e ela tentando explicar isso pra crianças de 
quatro anos, cinco anos. E eu lembro que quando ela disse que deus 
podia ver tudo, saber de tudo, eu fui pra debaixo da mesa e disse pra ela 
assim “mas se eu tiver aqui embaixo ele não vai me ver!”(risos). Então 
essa é a primeira lembrança que eu tenho da minha trajetória de vida, 
desta pessoa questionadora, e claro, dali por diante eu sempre questionei 
muito os modos daquela formação, as coisas ditas e tal.” (Jane) 

 
Jane relata que durante o mestrado algumas indagações, por exemplo, do discurso 

religioso em relação às mulheres, foram surgindo, porém, sem uma teorização específica 
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sobre as relações de gênero. Nessa trajetória, um marco importante foi uma palestra da 
professora Guacira Louro, “um divisor de águas”. Já no doutorado, Jane muda de 
orientadora e de tema e passa a pesquisar questões relacionadas aos gêneros: “mas é isso 
que eu quero estudar, porque é isso na minha trajetória de vida que eu sempre pensei de 
alguma forma, só que eu não tinha essa teorização”. 

Tina também narra, em sua trajetória, acontecimentos que marcam ou que 
inauguram certas preocupações ou problematizações que vão conduzindo seu olhar para as 
relações de gênero e sexualidades. Acontecimentos que irrompem em certo tempo, em 
certos lugares, que marcam novidades. 

 
“Eu nunca me esqueço, eu fui professora de criança pequena muito tempo 
e essa questão toda do dilema de discutir em ciências a questão do 
aparelho reprodutor, o que que isso ia provocar. Eu trabalhava numa 
escola particular e que isso era um problema pra gente. Terminei a 
Pedagogia, já tava trabalhando antes, e eu era orientadora educacional 
na minha especialização na Pedagogia e a temática da sexualidade tava 
muito presente. O que eu fazia? Como tudo mundo fez, chamava gente 
pra vir apagar o fogo, pra dar palestra. Eu era sensível a essa questão 
mas sem nenhuma formação até então. E foi em 1992 ou1993 eu 
desenvolvi um bom trabalho nas escolas e eu fui convidada pra ir pra 
secretaria de educação coordenar a equipe de orientadoras. E nessa 
época teve um projeto, que foi um projeto do GTPOS, coordenado pela 
Marta Suplicy na época, e eles enviaram pra Secretaria, Campo Grande 
era uma das capitais, eram 7 capitais se não me engano, e Campo 
Grande era uma das cidades que ia desenvolver o projeto. E caiu no 
nosso setor e aí foi um susto, ao mesmo tempo a gente via a necessidade e 
eu me interessei muito, falei, não, acho que essa é uma temática que tem 
que ser trabalhada na escola. E a partir daí comecei a estudar e a me 
envolver com o projeto, começamos o projeto com as orientadoras das 
escolas. Quem foi pra Campo Grande foi o Ricardo Castro e Silva, que 
era um dos membros do GTPOS e do projeto. E a partir daí eu me 
encantei! Eu me encantei enlouquecidamente e tomei todas as dores e 
delícias.” (Tina) 

 
A trajetória de Tina a vincula diretamente ao campo da Educação. Seu relato 

apresenta aquilo que podemos pensar como marcos de uma problematização do cotidiano, 
mais voltada às relações de gênero e sexualidades, desde a ausência de uma formação 
específica no curso de Pedagogia até os conflitos sobre trabalhar esses temas com crianças 
pequenas e sua aproximação com o projeto da Secretaria de Educação de Campo Grande.  
Ela diz: “a partir daí eu me encantei! Eu me encantei enlouquecidamente e tomei todas as 
dores e delícias”. Em outro momento da entrevista, Tina fala dessas “dores” e dos desafios 
que veio enfrentando até então, os quais podem ser tomados também como marcos dessa 
trajetória. 
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“a partir daí eu comecei a ver o que que seria interessante de desenvolver 
nisso e as dificuldades todas, porque a hora em que a Marta Suplicy veio 
todo muito vai pra ver e todo mundo concorda. A Marta Suplicy vai 
embora e aí a gente fica com todas as dificuldades possíveis, a tal ponto 
que eu tive que sair da secretaria e ir pra secretaria de saúde, 
desenvolver um outro projeto lá, porque o clima ficou extremamente 
difícil. E aí, esse é um outro elemento interessante a pensar, é como essas 
questões são muito personalizadas, né?, era o projeto da Tina, os 
problemas em virtude do projeto eram de uma determinada pessoa e não 
era da secretaria, não era do grupo, e era essa a proposta.” (Tina) 

 
Alguns dos fatos mais significativos que marcam as trajetórias das professoras-

pesquisadoras estão relacionados às tensões e conflitos que envolvem a militância 
acadêmica, na docência, na extensão e na pesquisa, enfim, em sua atuação na universidade. 
Outro argumento que considero importante destacar no relato de Tina é a personalização 
dessas questões, ou seja, os espaços habitados por pesquisadoras/es  e  docentes  que  lidam  
com as questões das relações de gênero e sexualidades acabam se tornando “de uma 
determinada pessoa”, se transformam no “projeto da Tina”, na “disciplina da Jane” e 
assim por diante. As questões desafiadoras, que envolvem diretamente as pesquisadoras, 
algo que se aproxima do slogan feminista “o pessoal é político”, também as direcionam 
para a pós-graduação e para a atuação na universidade, conforme relata Tina, já que há uma 
trajetória anterior, de atuação na escola, na secretaria de educação e de saúde, em projetos, 
enfim, trajetórias que vão conduzindo a docente para a atuação mais direta envolvendo as 
relações de gênero e sexualidades.  

 
“eu me encantei tanto com a temática, aí eu fui tomada que eu nunca 
mais deixei de me entusiasmar, de estudar e de tentar desenvolver 
projetos, eu fui tentar mestrado, e aí consegui, lá pela Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul, tentando discutir essas temáticas de 
sexualidade”. (Tina) 

 
Trajetórias distintas, marcadas por multiplicidades de acontecimentos, que ao serem 

narrados, ganham novos contornos, novos significados, e possibilitam às docentes 
constituir um lugar para si. As trajetórias e as experiências narradas não estão lá, prontas e 
acabadas, de modo que possam ser relatadas com precisão e valor de verdade empírica. O 
relato da experiência não é, portanto, um objeto empírico ‘estudável’, não se produz sobre 
ele um saber, não se trata de representar fielmente a experiência. O ato de narrar é, em si, a 
construção dessa trajetória e a construção de si e da coletividade nessa trajetória, com um 
saber a partir da experiência. Assim, o mais importante pode não ser o sujeito que relata, 
mas os efeitos das práticas discursivas nas quais está envolvido (SARLO, 2007). 
 

“Então tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto muito 
de ser referenciado, que é uma honra pra mim, é a minha constituição 
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como pesquisadora e estudiosa de gênero e feminista ao lado da 
construção dessa área, primeiro na USP, na faculdade de educação, 
depois dentro do governo municipal.” (Daniela) 

 
 Daniela narra que seu interesse pelas relações de gênero, em especial pelo 
feminismo, começa no curso de Magistério, quando estudava em um colégio de freiras e 
uma de suas professoras, da área de Sociologia da Educação, lhe deu os livros “O poder do 
macho”, de Heleieth Saffioti, e “Mulher e homem: o mito da desigualdade”, de Dulce 
Whitaker. Chegando ao Ensino Superior, na USP (Universidade de São Paulo), Daniela 
procurou por docentes que trabalhassem essas questões e passou a integrar um grupo de 
estudos de gênero na Faculdade de Educação da USP. Essa trajetória continua com a sua 
inserção na pós-graduação, estudando as relações de gênero no mestrado e no doutorado em 
Educação. A trajetória de Daniela também é marcada pela militância e pela atuação em 
organizações feministas e órgãos governamentais, como a Coordenadoria de Mulheres de 
São Paulo, a Secretaria de Educação de São Paulo e a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, da qual foi consultora. “Então, isso aí, eu participei da instauração desse campo 
nos lugares onde eu estive, uma porque eu gosto e outra porque não tinha outras pessoas, 
era a gente e a gente mesmo.” (Daniela). O relato me faz pensar no que diz Sarlo (2007): O 
sujeito que fala, que narra a experiência, “não escolhe a si mesmo, mas foi escolhido por 
condições também extratextuais” (p. 34).  
 É interessante perceber o quanto as trajetórias narradas se atravessam e são 
atravessadas por acontecimentos que acabam por constituir uma aproximação com o campo 
dos estudos das relações de gênero e sexualidades. Assim como Tina, cuja trajetória é 
marcada por experiências significativas antes de sua entrada como docente-pesquisadora na 
universidade, a professora Elenita também fala de uma trajetória que se inicia fora do 
âmbito acadêmico. 
 

“A minha trajetória nas discussões das temáticas de gênero e 
sexualidade, naquilo que considero as primeiras leituras destes temas, 
iniciaram-se fora do âmbito acadêmico, em minha participação em 
grupos de jovens da Igreja Católica na década de 1980, e, de forma mais 
aprofundada, na Pastoral da Juventude do Meio Popular da Igreja 
Católica em Feira de Santana-Bahia, fins da década de 1980, início da 
década de 1990. [...] De forma paralela a esta atuação, já cursando a 
graduação, inicio o meu exercício profissional na área da educação. 
Soma-se ao meu interesse pelas questões da sexualidade tanto a 
experiência de sala de aula junto a alunos e alunas, quanto a experiência 
na condição de professora (refiro-me às relações com as/os colegas 
professoras e professores e com a equipe de gestão das escolas que 
trabalhava). O enfrentamento do modo como devíamos nos comportar, 
vestir-nos era tema frequente nas reuniões de coordenação nas escolas.” 
(Elenita) 
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De muitos modos, as questões experienciadas fora do âmbito acadêmico provocam 
articulações e interesses de estudos. Jane falava de educação familiar recebida, pautada nos 
preceitos religiosos, e o quanto ela foi desenvolvendo um olhar questionador diante dela; 
Tina falava de sua ação como docente na Educação Básica, em projetos das Secretarias de 
Educação e Saúde e o quanto esses fatos trouxeram inúmeras questões e desafios; Daniela 
falava de um interesse que surge de leituras na escola, no curso de Magistério e que se 
amplia no envolvimento como estudante de Pedagogia na USP; Elenita narra sua 
participação em pastorais da Igreja Católica e seu exercício profissional docente como 
impulsionadores de um interesse pelas questões das sexualidades. Larrosa (2002) nos diz 
que narrar está relacionado à “narrare”, que significa “arrastar para frente”, e “gnarus”, 
que é ao mesmo tempo “aquele que sabe” e “aquele que viu”. Assim, ao narrarem suas 
experiências de constituição como docentes interessadas pelas relações de gênero e 
sexualidades na educação, as docentes levam os acontecimentos “para frente”, 
apresentando-os de novo, aquilo que se conserva como rastro de memória. “O narrador é 
que expressa, no sentido de exteriorizar, o rastro que aquilo que viu deixou em sua 
memória.” (LARROSA, 2002, p. 68). 

 
“Soma-se a tudo isso o fato de que eu era a única filha (mulher) em meio 
a cinco filhos homens. E ainda, tinha dois irmãos (homens) do primeiro 
casamento do meu pai. As experiências em casa e os embates em torno 
das tarefas que deveria desenvolver eram grandes. Por outro lado, a 
presença marcante e paradoxal da minha mãe que, na minha história e 
formação, é outro elemento que não posso desconsiderar quando penso 
no que me conduz às leituras e discussões dos temas gênero e 
sexualidade.” (Elenita) 

 
Algo importante a destacar na trajetória de Elenita é que ela situa seus interesses no 

campo das relações de gênero e sexualidades, assim como Jane, em questões familiares. No 
caso de Elenita, parece que certas situações envolvendo a dinâmica familiar ficaram mais 
marcadas, como a relação com os irmãos e com a mãe. Conforme ela narra, os fatos a 
movimentam em direção às teorizações do campo das relações de gênero, sexualidades e 
educação e, consequentemente, à pós-graduação em educação. Trajetórias que se 
atravessam: acadêmica e profissional. Ao atravessarem-se, os caminhos percorridos ora se 
sobrepõem, ora se distanciam, mas percebo uma relação com a busca por teorizações que 
possam auxiliar a compreender questões experienciadas. Teorizações essas que vão 
provocando novas questões e que impulsionam novos movimentos de apropriação de 
leituras, estudos e pesquisas.  

Retomo a fala de Tina quando diz que certas questões – e aqui em especial as 
relações de gênero e sexualidades – são “muito personalizadas”, são “de uma determinada 
pessoa”. Com ela, penso nos modos como disciplinas que tratam dessas questões vão 
surgindo nos currículos universitários de formação docente e suas condições de 
oferecimento. Acaso? Certamente não. Um investimento, como vem sendo argumentado: 
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um movimento que é atravessado e impulsionado por experiências vividas que nos passam, 
nos acontecem. Algo da ordem de uma luta, de um esforço, de um enfrentamento. 
Trajetórias que se constituem a partir de outras, de outros sujeitos, que nos antecederam, 
cujos caminhos são, de certo modo, continuados pelos nossos, porém, não do mesmo modo, 
não com as mesmas experiências.  

Jane diz de uma trajetória acadêmica ligada à sua atuação no curso de Pedagogia, 
que segundo ela, é composto de 98% de mulheres, que se casam e têm filhos/as muito cedo, 
que vêm de famílias mais pobres. Essa trajetória é marcada pelo envolvimento com as 
discussões sobre as infâncias e a Educação Infantil e suas interlocuções com as relações de 
gênero e sexualidades. É nesse contexto que Jane situa o oferecimento da disciplina 
“Educação sexual na escola”. Uma disciplina eletiva, que já existia no departamento antes 
de Jane entrar como docente e que segundo ela, “as alunas, sabendo que eu trabalhava com 
essas temáticas, pediram pra que eu acionasse novamente a disciplina e foi isso que eu fiz. 
Então, já há muitos anos eu venho trabalhando com essa disciplina eletiva”. Jane situa a 
disciplina em um contexto de outras trajetórias já traçadas na universidade, como a 
existência do GEERGE – Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero –, a 
existência de uma linha de pesquisa na pós-graduação – “Educação, Sexualidade e 
Relações de Gênero” – e o trabalho de docentes-pesquisadoras que já atuavam na UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), como Guacira Louro e Dagmar Meyer.  

 
“Então tem sido muito prazeroso pra mim fazer parte da UFRGS, do 
GEERGE que é o grupo de estudos fundado pela Guacira há mais de 20 
anos e poder discutir essas questões no eixo temático e na linha de 
pesquisa educação, sexualidade e relações de gênero, e nesse eixo 
temático a gente tem especificamente infâncias, gênero e sexualidade. E 
essa liberdade pra nós das Universidades públicas de poder fazer a 
pesquisa que a gente quiser, enfim, do jeito que a gente quiser, e ter essa 
autonomia, isso é muito interessante, né. Porque é uma linha que todo 
mundo respeita, enfim, pelo menos na nossa Universidade tem uma 
visibilidade é muito prazeroso trabalhar dessa forma.” (Jane) 

 
Tina havia falado das “dores e delícias” de trabalhar com relações de gênero, 

sexualidades e educação. E agora, Jane nos fala do quão prazeroso é atuar no contexto de 
uma universidade na qual ela encontra “liberdade”, “autonomia”, “respeito” e 
“visibilidade” de seu trabalho. Talvez o prazeroso na trajetória de Tina esteja relacionado 
aos acontecimentos que inauguram novidades, como o projeto que chega a Campo Grande 
e a desafia no trabalho com as escolas e adolescentes e a implantação de uma disciplina 
para o curso de Pedagogia na universidade em que atua. Tina nos diz que ao entrar na 
universidade, participa de uma reestruturação do currículo do curso de Pedagogia e 
consegue inserir uma disciplina optativa que foi ofertada durante dois períodos. Quando 
Tina sai para o doutorado, a disciplina deixa de ser oferecida. A própria docente analisa 
esse processo. 
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“Eu saio pro doutorado, a disciplina então não é ofertada porque ela é 
muito personalizada, ela acaba sendo muito personalizada, pra 
determinados grupos, pra determinados professores e professoras, e 
quando volto tem uma outra reestruturação curricular do curso, quando 
volto já não tem mais a disciplina. Nem como optativa, né. E aí exige toda 
uma discussão novamente da necessidade e tudo mais e aí eu começo essa 
discussão no próprio grupo de Pedagogia e ela é incluída em 2006, 2007, 
como obrigatória.” (Tina) 
 
“Acho que isso é uma vitória, dessa inclusão e dessa possibilidade de 
todas as pessoas participarem, por mais que tenha inúmeras questões 
polêmicas sobre se tem que ter uma disciplina, eu hoje tô mais 
convencida de quem tem que ter um espaço de discussão, mesmo que só 
68 horas, realmente é pouquinho, mas é uma possibilidade de discutir, de 
ter possibilidades de reflexão. [...] é uma visibilidade, uma importância e 
uma legitimidade que essa é uma temática importante, que são campos 
teóricos importantes.” (Tina) 

 
Tina consegue implantar a disciplina “Educação, sexualidade e gênero”, como 

obrigatória, para o curso de Pedagogia da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul). A docente enfatiza isso: é uma “vitória” e uma “visibilidade”. Diferente de Jane, Tina 
precisa reafirmar a importância da disciplina e empreender esforços para articular sua 
presença no currículo, uma vez que ela parece ser vista como “muito personalizada”. Algo 
que remete a pensar e que posteriormente será mais bem discutido: o currículo como um 
campo de exercício das relações de saber-poder. Importa também dizer que a disciplina foi 
pensada, elaborada, proposta e vem sendo ministrada por Tina, ou seja, não há um conjunto 
de pesquisadoras/es que constituem uma linha de pesquisa e atuam em conjunto nas 
temáticas. O mesmo encaminhamento foi apontado por Daniela. Em contexto semelhante 
ao de Tina, a professora Daniela chegou à UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) e 
se envolveu na reformulação do currículo de Pedagogia. Nesse contexto, ela cria a 
disciplina “Relações étnico-raciais e de gênero na educação” e a insere na área de 
Sociologia.  

 
“Aí sabe aquela brigaiada, foi uma brigaiada, por que você sabe, 
reforma curricular. Aí, minha disciplina, só podia ter duas de cada área 
como obrigatórias, o resto todo vai cair pra optativa. Eu disse ‘não tem 
problema desde que vocês me garantam o direito de dar essa optativa, 
não me venha com outra. Porque então meu primeiro semestre vai ser dar 
sociologia, tarde e noite, a um ou a dois, e no segundo semestre vai ser 
pós e dar essa optativa pra um período’.” (Daniela) 

 
Segundo Daniela, ao ser transferida da UNIFESP para a UFJF, a disciplina que 

havia criado e que ela ministrava “acabou!”. Algo que se relaciona com o que Tina 
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argumenta: é uma questão “muito personalizada”, uma disciplina muito personalizada, não 
é para qualquer professor/a. Na UFJF, Daniela procurou a coordenação do curso e 
manifestou seu interesse em ministrar uma disciplina optativa sobre relações de gênero – 
Educação e Igualdade de Gênero –, sendo aprovado instantaneamente. Assim como Jane, 
a professora Elenita não participou da criação e inclusão no currículo das disciplinas 
“Educação e Sexualidade” e “Corpo e Educação”, que ministrou na Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), ou seja, as disciplinas já se encontravam entre as demais.   

 
“As histórias que tive notícias na UFU é de que duas professoras com 
estudos, orientação e pesquisas na área da sexualidade e corpo, da 
Faculdade de Educação, na última reformulação do currículo do Curso 
de Pedagogia, defenderam a inclusão de duas disciplinas que abrangem 
estas temáticas. Assim, na reformulação do PPC foram incluídas, as duas 
disciplinas, como optativas: ‘Corpo e Educação’ e ‘Educação e 
Sexualidade’.” (Elenita) 

 
Com a exceção de Jane, fica marcado na trajetória de criação e inclusão das 

disciplinas que discutem relações de gênero, sexualidades e educação nos currículos dos 
cursos de Pedagogia um movimento que não é “tranquilo”, mas que demanda uma ação 
“personalizada” das docentes, um investimento argumentativo, de certo modo, um 
convencimento das/os colegas docentes sobre a importância dessa discussão. Há uma rede 
de poderes em funcionamento nos currículos que constrói as condições de existência das 
discussões sobre relações de gênero e sexualidades. As falas de Jane e de Tina deixam 
marcados esses processos e movimentos específicos. 

 
“Olha, no meu caso lá é muito tranquilo porque a gente tem uma 
independência muito grande na Universidade pra discutir toda e qualquer 
questão. A gente tá numa linha de pesquisa que tem uma trajetória, você 
tem a Guacira que foi a fundadora do GEERGE e da linha de pesquisa, 
embora a Guacira já esteja aposentada, mas, enfim, existe um respeito 
muito grande por esse grupo, existe uma independência, eu acho ótimo 
que na universidade pública eu acho que a gente tem muita autonomia, 
não só das pesquisas, mas também dessa coisa de, internamente, há uma 
respeitabilidade em relação a nossa trajetória. Então é muito tranquilo, 
as pessoas sempre nos chamam em outros cursos, dentro da própria 
UFRGS ou da própria Faculdade de Educação nos chamam pra dar uma 
fala sobre o tema. Vamos supor na disciplina de Infâncias de zero a dez aí 
sempre sou convidada pra fazer uma fala sobre as questões de gênero e 
sexualidade na infância e por aí vai. Então, eu acho que é bem 
tranquilo.” (Jane) 

 
“Comigo acho que eu fui conquistando o próprio grupo a tal ponto que 
conseguimos constituir uma disciplina obrigatória e das pessoas 
concordarem e já aos poucos respeitarem, talvez porque me conhecem, 
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sabem da minha seriedade com o tema, com a temática, e tá muito 
atrelado à questão da minha pessoa. Então, essa é uma questão que 
também tá muito presente. Mas, aí ao mesmo tempo, eu fico pensando se 
eu sair da Universidade, por algum motivo, eu não sei até que ponto fica. 
Então tá muito personalizada, vide o que aconteceu, eu saí, outras 
temáticas importantíssimas entraram no currículo, como é um campo 
mesmo de tensão e de conflito, de lutas, né? Eu sinto que eu tô o tempo 
todo dizendo “é importante”, “é importante”, então é um empenho e um 
certo desgaste que é o tempo todo dizendo “olha, essa é a importância!” 
E como é que a partir daí a gente desenvolve, continua desenvolvendo a 
disciplina e o trabalho.” (Tina) 

 
Os relatos de Jane e Tina provocam a pensar nos jogos de poder, saber, verdade, 

significação que compõem o que chamamos de currículo. Saberes em disputa, em 
negociação. Discursos que invadem e colonizam os currículos, que os constituem. 
Currículos que constituem sujeitos pelos discursos que por eles “correm”, que neles 
“habitam”. Currículos que pretendem constituir sujeitos – docentes e discentes – em 
diferentes “posições” (sociais e culturais). Narrativas sobre o mundo, realidades construídas 
discursivamente. Nos relatos de Jane e Tina identifico narrativas de processos de 
construção de sujeitos e de posições de sujeitos: docentes compreensivas/os e 
respeitadoras/es; docentes menos compreensivas/os; docentes ‘sensíveis’ às discussões das 
relações de gênero e sexualidades na Educação; docentes ‘não sensíveis’ a tais discussões; 
docentes que tem “liberdade” e “autonomia” na construção de uma trajetória de docência e 
pesquisa; docentes cujas “liberdade” e “autonomia” são mais reguladas, mais disputadas; 
estudantes expostas às discussões sobre relações de gênero e sexualidades; estudantes que 
não passam por essa formação. A trajetória das docentes entrevistadas adquire certos 
sentidos na relação com os currículos das universidades, seja na época em que foram 
discentes e apontam não terem participado de atividades formativas que contemplassem 
relações de gênero e sexualidades, seja no momento atual, quando se veem envolvidas na 
construção de um campo de saber e no posicionamento desse campo nos currículos de 
formação docente das universidades. 
 
3 Disciplinas como elementos de um currículo de formação para as relações de gênero 
e sexualidades 

Currículo. Curriculum. Caminho, corrida, percorrer uma determinada trajetória. 
“Ação de trilhar (ou de ter trilhado) um determinado (per)curso” (VEIGA-NETO, 2009, p. 
18). “No curso dessa “corrida” que é o currículo acabamos por nos tornar o que somos” 
(SILVA, 2007, p. 15). Colocar-me em contato com as experiências narradas pelas docentes 
e deixar-me afetar por elas é algo que me faz pensar no currículo. Em dois sentidos 
principais. 

Primeiro um currículo-trajetória-de-vida, constituído por tudo que fazemos, os 
modos como nos formamos e atuamos na vida acadêmica, na vida experienciada. Uma 
trajetória construída nas pesquisas, nos estudos, nos debates, na vida que se faz engajada 
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por uma militância ético-política. As trajetórias narradas por Jane, Tina, Daniela e Elenita 
constituem seus currículos-vida. Vidas afetadas, instigadas, incomodadas pelos discursos e 
práticas envolvendo as relações de gênero, as sexualidades, a educação. Acompanho suas 
trajetórias e vejo que o lugar socialmente ocupado pelas docentes é constituído pelas 
questões nas quais elas se engajam, suas militâncias acadêmicas, suas histórias de vida. O 
que elas são, o que elas vêm se tornando, as experiências que as transformam: currículos-
vida. 

Segundo, um currículo-artefato-disciplinar: documentos, políticas, cursos, 
disciplinas. Materializações de teorias, de discursos, de textos. Teorias que não se limitam a 
descrever e explicar “a” realidade, mas que estariam “irremediavelmente” implicadas na 
produção disso que tomamos por realidade (SILVA, 2007). Tomar as teorias do currículo 
como discursos, como “práticas que formam sistematicamente o objeto de que falam” 
(FOUCAULT, 2010, p. 55). Tomar os currículos na sua função ativa de constituição dos 
sujeitos. Currículos que existem por meio de processos seletivos, que designam, de um 
universo mais amplo, quais conhecimentos, saberes e sujeitos dele farão parte. 

Relações de gênero e sexualidades nos currículos de formação docente das 
universidades: questões que aparecem ou não? Se aparecem, de que modos? Que 
implicações há nesse aparecimento, desaparecimento, silenciamento? Há implicações nesse 
processo seletivo que se organiza por operações de poder que incluem, excluem, 
classificam, hierarquizam, subordinam, valorizam, desvalorizam, visibilizam, invisibilizam, 
silenciam, ‘vozeiam’, privilegiam certos conhecimentos, destacam, entre múltiplas 
possibilidades, certas subjetividades como ideais (SILVA, 2007). Mais que aparecer ou 
não, as relações de gênero e sexualidades constituem currículos, conhecimentos, saberes, 
sujeitos.  

Currículos-subjetividades. Envolvidos naquilo que somos, naquilo que nos 
tornamos. Docentes e estudantes constituindo-se nos currículos. “Educação sexual na 
escola”, “Educação, sexualidade e gênero”, “Educação e igualdade de gênero”, 
“Educação e sexualidade”, “Corpo e Educação”: disciplinas, saberes e conhecimentos 
selecionados e endereçados à formação de certos sujeitosdocentes. Nesse sentido, narrar é 
também uma operação de poder: “É contando histórias, nossas próprias histórias, o que nos 
acontece e o sentido que damos ao que nos acontece, que nos damos a nós próprios uma 
identidade no tempo” (LARROSA, 2002, p. 69).  

Por outro lado, penso em narrativas curricularizadas, que tecem as tramas das 
relações sociais, dos conhecimentos, das subjetividades. Os currículos narram modos de 
existir, instituem significados sobre o mundo, tornando-o inteligível. Narrativas em disputa 
no currículo: diferentes grupos disputam subjetividades ideais dos/nos currículos, diferentes 
grupos pretendem instituir e fixar significados. Narrativas contaminadas por significados 
hegemônicos, mas não como um campo tranquilo de imposições, pois os significados 
envolvem luta e contestação. As narrativas das docentes integram esse jogo curricular da 
atribuição de significados ao mundo: dizer de suas experiências é elaborar modos de 
existência, modos de conhecer.  
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[...] por ser uma linguagem, um currículo também produz ideias, práticas 
coletivas e individuais, sujeitos que existem, vivem, sofrem e alegram-se, 
num mundo que se produz atravessado por complexas redes de relações, 
que vão desde as econômico-sociais até as tramas amorosas e 
transferenciais. (CORAZZA, 2001, p. 13-14). 

 
As docentes e suas disciplinas compõem o currículo de formação docente das 

universidades em que atuam. A composição desses currículos é realizada de muitos modos. 
Jane narra que a disciplina eletiva oferecida por ela já existia em seu departamento, mas 
que 

 
“existe no currículo, assim, oficialmente, uma disciplina obrigatória que 
se chama acho que Corpo, Saúde, alguma coisa assim, que contempla 
também essas discussões de gênero, de sexualidade, que é dada pela 
professora Dagmar, pelo professor Luis Henrique Sacchi dos Santos e 
também pela professora Rosângela Soares, que são pessoas que atuam na 
nossa linha de pesquisa. Então eu acho que foi um ganho pro currículo 
do curso de Pedagogia lá da UFRGS ter conseguido colocar uma 
disciplina obrigatória.” (Jane) 

 
 Como já havia mencionado, a docente integra uma linha de pesquisa composta por 
outras/os pesquisadoras/es, o que proporciona visibilidade das temáticas e um respeito 
mediante às/aos docentes de outras linhas. Jane relata ainda que a ementa da disciplina já 
estava elaborada e “a gente não pode mexer, porque assim, tem todo um trâmite 
burocrático porque se você muda a súmula não é mais a mesma disciplina, tem uma 
questão burocrática aí. Então na verdade a súmula continua a mesma, mas o conteúdo 
você bota do jeito que você quiser.”. Nesta fala, a docente ressalta que uma disciplina 
acadêmica nunca é apenas aquilo que está descrito nas ementas e demais registros oficiais. 
Ela se compõe, principalmente, daquilo que é feito a partir dela, daquilo que é feito com e a 
partir dessas ementas e registros. Ao consultar a ementa temos o seguinte: 
 

Educação sexual na escola: Análise do desenvolvimento da sexualidade 
da criança, do adolescente e do adulto numa perspectiva biológica, 
psicológica, social, cultural. Suas implicações no processo da educação na 
família, na escola e na sociedade. 

 
 Entre a ementa e o cotidiano das aulas uma infinidade de possibilidades de 
discussões e temas, como relata Jane. O currículo é constituído por relações de poder. Entre 
o prescrito e a prática cotidiana, fugas, mudanças, transgressões, resistências. O currículo 
como seleção: um direcionamento possível dado pela docente, mediante sua formação, suas 
pesquisas, sua história de vida, mediante os discursos que constituem seu olhar sobre as 
relações de gênero e sexualidades.  
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“Então nesse conteúdo eu tenho trabalhado sobre a história dos 
movimentos de mulheres, dos movimentos de negros, gays e lésbicas, 
enfim, a história do corpo, a história da sexualidade, porque eu considero 
essa temática histórica fundamental pra gente entender como é que as 
pessoas pensavam antes e como é que a gente pensa hoje, quer dizer não 
é do nada que a gente pensa o que pensa, então esse arcabouço teórico 
que se alimenta na história eu acho fundamental. Então assim a história 
do corpo, a história da sexualidade, a história dos movimentos de 
mulheres, de gays e lésbicas, enfim, a questão do amor romântico, a 
história da família, a história do casamento, porque eu acho que são 
fundamentais pra discutir um outro tema que é o da violência, a 
erotização dos corpos infantis, dentro disso a construção das identidades 
de gênero e das identidades sexuais, os vários tipos de identidades, 
porque há uma confusão enorme em relação a isso. Por exemplo, então, o 
que é a transexualidade, o que é o sujeito intersex, enfim, então tudo isso 
a gente trabalha, discute.” (Jane) 

 
Silva (2006) chama a atenção para a possibilidade de uma poética do currículo, da 

ordem da criação (linguística, discursiva), de uma arquitetura, de uma estética. Mas, na 
medida em que o currículo está estreitamente ligado às relações de poder, ele tem uma 
utilização e tem efeitos, portanto, há também uma política do currículo. As escolhas que 
fazemos para o trabalho nas disciplinas – dos textos, dos temas, das atividades, dos filmes e 
outros artefatos – não são fortuitas: elas estão direcionadas pelas perspectivas que nos 
constituem. Em relação a isso, Tina nos diz: “eu passei por várias perspectivas também de 
entender até como eu me organizava teoricamente, por mais que as ementas elas são mais 
fechadas, mas a gente também se organizando a partir do nosso referencial e do nosso 
amadurecimento teórico.”. A disciplina oferecida por Tina é obrigatória. A ementa foi 
construída pela própria docente. 
 

Educação, Sexualidade e Gênero: Sexualidade como dispositivo 
histórico. Gênero como categoria analítica e como constituição identitária. 
Educação, sexualidade e gênero: relações e vivências nas práticas 
pedagógicas. 

 
A partir da ementa, a disciplina se desenrola em determinados encaminhamentos 

dados pela docente. “Nos últimos anos eu venho tentando iniciar do maior pro menor, eu 
digo, então primeiro iniciamos com as pedagogias de sexualidade e gênero, o que tá o 
tempo todo nos afetando, dizendo olha, o quanto que a sexualidade e gênero tão presentes 
e quanto isso são invisibilizadas, são naturalizadas e elas e eles não veem.”. Como 
docente, atuo com as mesmas temáticas e me sinto completamente afetado pelos 
encaminhamentos que Jane e Tina constroem para suas disciplinas. Em suas falas, tudo me 
parece importante e significativo para pensar os modos como essas disciplinas se 
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desenvolvem e, sobretudo, seus efeitos sobre as estudantes. Mapeando a entrevista com 
Tina, por exemplo, identifiquei diversos encaminhamentos que gostaria de destacar: 

 
“Elas e eles têm os textos, é uma carga teórica muito intensa, e é uma 
opção teórica de desenvolver teoria, nós vamos estudar sobre, tem textos, 
tem questões teóricas importantes sobre isso, porque senão vira só uma 
discussão, acho que não tenho nada contra, mas não é essa a questão, e 
elas e eles têm tarefinhas durante o tempo todo. Então nós temos 
temáticas, por exemplo, entrar em sites de sex shopping na internet. Isso 
provoca uma coisa! Que muitas delas vão ver na internet na madrugada 
depois que não existe mais ninguém acordado, porque, assim, elas não 
são autorizadas a esse tipo de questão. E isso provoca a dizer “mas como 
que existem produtos, existe toda uma discursividade, uma produção 
enorme e a gente...” Então, aliada ao conceito teórico, às reflexões nós 
temos essas inúmeras tarefinhas. Então vamos ver sobre anorexia nos 
vários sites, então elas se deparam com sites pró Ana. Então são coisas 
que mobilizam o tempo todo. A própria questão de violência contra a 
criança, violência contra a mulher, a violência homofóbica e elas trazem 
esses dados. Então a gente articula as questões teóricas a essas questões 
mais abrangentes.” (Tina) 

 
“Então, a primeira questão é sair da sala de aula com máquina 
fotográfica e vão começar a fotografar tudo que acham que é sexualidade 
e trazemos pra sala de aula. Quem não pode filmar, fotografar, traz 
encarte de jornal, faz o que quiser, mas traga imagens especialmente pra 
gente discutir. E é muito interessante porque aí as pessoas começam a 
dizer: “Nossa! Mais isso aí é sexualidade?”. A partir daí já começa toda 
uma discussão de pensarmos nas várias pedagogias de sexualidade e 
gênero.” (Tina) 

 
“Trabalhamos com filmes, este último foi “Minha vida em cor de rosa”, 
“Preciosa”, “Minhas vida de João”, “Minha vida de Maria”, os próprios 
vídeos que a gente produz com as crianças, então o tempo todo a gente tá 
provocando essa questão das pedagogias culturais.” (Tina) 

 
Em que outras disciplinas as estudantes têm oportunidades para discutir todos esses 

temas? Do sex shopping aos blogs sobre anorexia, das imagens dos artefatos às imagens 
capturadas (filmadas, fotografadas) pelas próprias estudantes, as pedagogias das 
sexualidades e dos gêneros tornam-se questões a problematizar, a desnaturalizar.  

Jane também apresenta seus encaminhamentos e eles são igualmente potentes para 
pensarmos nos efeitos de uma formação docente atravessada pelas questões das 
sexualidades e das relações de gênero. Em especial, a docente demonstra a preocupação de 
que as discussões das aulas possam ser efetivamente materializadas em práticas 
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pedagógicas pelas estudantes e futuras docentes, por meio da pesquisa e da produção de 
materiais que possam ser utilizados posteriormente. 

 
“A gente então na disciplina faz uma primeira parte bastante teórica, e a 
segunda parte da disciplina é uma parte bem mais prática, onde elas vão 
examinar vários artefatos culturais, livros, revistas, filmes. Elas têm que 
fazer um portfólio ao final porque a intenção é que elas saiam da 
disciplina com materiais que possam ser aproveitados se elas forem 
professoras, coordenadoras pedagógicas e em geral acabam sendo, 
porque as nossas alunas da UFRGS acabam passando nos primeiros 
lugares desses concursos pra magistério e logo em seguida elas viram 
coordenadoras pedagógicas ou assessoras pedagógicas, então é 
importante elas terem um material, construírem um material pra poderem 
utilizar. E também a gente faz todo um trabalho com elas de 
aplicabilidade de tudo isso que a gente aprendeu, que elas estudaram, nas 
diferentes faixas etárias. Então imagina se for professora de educação 
infantil como você poderia trabalhar essas questões, da mesma forma nas 
outras séries do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e também no EJA, 
né, então como a gente pode trabalhar essas temáticas. Então é 
importante essa aplicabilidade de todas aquelas teorias que a gente viu e 
as estratégias pra poder utilizar. Então por exemplo, quais filmes eu 
poderia passar pra um público adolescente que poderiam dar margem 
pra gente discutir uma série de temas ligados a gênero e sexualidade, ou 
no caso dos livros infantis quais são os mais adequados, os mais 
interessantes, que questões a gente pode tirar do livro e problematizar 
com as crianças. Então eu acho muito importante não ficar só teorizando 
embora isso seja fundamental também, mas sempre uma intenção delas 
perceberem como é que elas poderiam fazer pra discutir esses temas.” 
(Jane) 

 
As falas de Jane e Tina expressam certas preocupações que podem ser tomadas 

como pistas de um ‘projeto’: a produção de estudantes afetadas pelas discussões propostas 
nas disciplinas. Há uma estudante pretendida nas diversas estratégias dessas disciplinas. 
Talvez o objetivo seja a constituição de futuras docentes que deem conta dos modos como 
as relações de gênero e as sexualidades produzem e são produzidas por práticas sociais e 
culturais que, por sua vez, passam a funcionar nas práticas pedagógicas escolares, nos 
regulamentos e normas, na linguagem, nas estratégias didáticas e de avaliação, nas relações 
com estudantes, e delas/es entre si. Jane aponta a importância da “aplicabilidade” das 
teorias, a preocupação em não ficar somente “teorizando”, embora seja importante.  
 

“E um dos combinados é sempre que eu vou ler um texto e vou discutir, 
eu discuto a partir da questão da teoria, porque senão eu não saio do 
senso comum e do achismo. Então, o combinado é esse, é importante o 
que você sabe, é importante o que você traz, mas tudo isso vai ter que ter 
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um significado a partir dos textos. Isso foi o que a gente veio construindo 
não só na Pedagogia, mas na formação continuada também, porque 
senão, o tempo todo, aquela questão que a gente tava vendo lá, eles e elas 
encontram justificativa pra referendar o seu preconceito. Então não vale 
a pena uma formação docente, pra eu dizer que ele tem autonomia pra 
ser preconceituoso, não vale a pena ter todo um propósito.” (Tina) 

 
Tina também enfatiza o aspecto destacado por Jane, com a preocupação de que as 

estudantes não permaneçam no “senso comum”, de que as estudantes vinculem as teorias 
presentes nos textos às suas concepções prévias. É importante, nesse sentido, “sair do 
lugar”, abandonar algumas concepções, desconstruir e reconstruir outras. Algo que me 
chama a atenção e de que eu compartilho, especialmente na última frase: “Então não vale a 
pena uma formação docente, pra eu dizer  que  ele  tem  autonomia  pra  ser 
preconceituoso, não vale a pena ter todo um propósito.” (Tina). Mais uma vez destaca-se a 
intencionalidade de um currículo que quer produzir determinados tipos de sujeitos. 
Almejamos – eu me coloco no mesmo lugar das docentes entrevistadas – estudantes de 
Pedagogia que se tornem docentes atentas aos modos como as relações de gênero e as 
sexualidades atravessam e produzem as práticas pedagógicas, sobretudo para os modos 
como esses aspectos têm servido para a promoção e a manutenção de desigualdades, de 
exclusões e de violências. Identifico essa preocupação também na entrevista com Daniela: 
“disciplina de gênero nunca é demais, tem não sei quantas mil disciplinas de fundamentos, 
não sei quantas alfabetização! Por que que não tem uma disciplina pra falar de 
preconceito de raça e de gênero? Pra terminar com o preconceito, pras pessoas serem 
mais autênticas e felizes?”. A disciplina optativa que a docente criou na UNIFESP 
apresenta na ementa uma preocupação mais voltada para os impactos das políticas públicas 
e das diretrizes. 
 

Relações étnico-raciais e de gênero na educação: A presente disciplina 
vai ao encontro de Resolução do Conselho Nacional de Educação que, em 
2004, instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais. Trata-se ainda de disciplina que atende 
determinações da Lei 10.639, de 2003, e acata recomendações do 
Encontro Nacional de Núcleos e Grupos de Pesquisa - Pensando Gênero e 
Ciências, promovido em 2006 pela Secretaria Nacional de Políticas para 
as Mulheres do Governo Federal. Nos três documentos governamentais 
citados, recomenda-se a introdução de disciplina regular nos cursos 
superiores que contemple as categorias raça e gênero com o objetivo de 
oferecer às futuras professoras e professores conhecimento que subsidie a 
igualdade do ponto de vista racial, sexual e de gênero. 

 
Ao ler as ementas das disciplinas que foram construídas pelas próprias docentes 

entrevistadas, percebo uma estreita relação entre o documento e suas trajetórias de vida. Em 
especial no caso de Daniela “o pessoal é político e o político é pessoal”. No seu “percurso 
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inacabado” pelos estudos de Gênero na perspectiva feminista, trabalhando em organizações 
feministas e órgãos do governo ligados às políticas para as mulheres, a docente assume “um 
tom militante”.  

 
“Pra UNIFESP eu fui em 2006, eu já era doutora há 2 anos, tinha feito 
pós-doc. E como a gente era um grupo de sete professores novos, a gente 
já chegou reformando o currículo que fez a gente ser contratado. A 
disciplina de gênero eu criei, coloquei dentro da área de sociologia, junto 
com as duas sociologias tinha uma disciplina de gênero e raça. E aí eu 
coloquei na ementa, eu te mando a ementa da UNIFESP, dizendo que 
tinha que existir aquela disciplina por causa da (Lei) 10.639, da 11.645 e 
por causa das diretrizes da secretaria de políticas para as mulheres que 
tinham sido aprovadas, dizendo que em todos cursos, níveis e 
modalidades de formação de professores tinha que ter gênero, que aquilo 
não era uma lei como a 10.639, mas era uma diretriz que o MEC tinha 
aprovado. E eu sei porque eu tava no grupo de trabalho que escreveu 
essa diretriz (risos) no ‘Pensando Gênero e Ciência’, lá em Brasília, em 
2005.” (Daniela) 

 
O modo como a disciplina de Daniela foi incluída no currículo de Pedagogia, 

remete a pensá-lo como “ato poético”, como criação inacabada, intimamente vinculada às 
trajetórias dos sujeitos envolvidos com ele.  
 

Um currículo é o que dizemos e fazemos... com ele, por ele, nele. É nosso 
passado que veio, o presente que é nosso problema e limite, e o futuro que 
queremos mudado. É a compreensão de nossa temporalidade e espaço. 
Um “espectro”, que remete a todos os nossos outros, e exprime nossa 
sujeição ao “Outro” da linguagem. Um currículo é a precariedade dos 
seres multifacéticos e polimorfos que somos. Nossa própria linguagem 
contemporânea, que constitui uma pletora de “eus” e de “não-eus”, que 
falam e são silenciados em um currículo. (CORAZZA, 2001, p. 14).  

 
 Apesar de não ter participado da elaboração da ementa das disciplinas que ministrou 
na UFU, Elenita destaca sua importância: 
 

“considero que as discussões de gênero e de sexualidade são fundantes 
do processo de formação humana, portanto, são discussões fundantes no 
processo educativo no âmbito escolar e não escolar. Como a estrutura da 
universidade brasileira é disciplinar, um dos modos que temos de 
assegurar que nos processos formativos na licenciatura tais discussões se 
façam presentes, de forma sistemática, é por meio da oferta de 
disciplinas. Contudo, defendo que tais temas e discussões se façam 
presentes por vários outros espaços na formação inicial, como, por 
exemplo, pela possibilidade da pesquisa (Iniciação científica, TCC), 
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ações de extensão (cursos, minicursos, projetos, eventos) e formação e 
consolidação de grupos de estudo e pesquisa.” (Elenita) 

 
A fala de Elenita remete a pensar no currículo para além das disciplinas, uma rede 

de estratégias que se articulam para constituir os sujeitos. Elenita fala dos grupos de 
pesquisa e das ações de extensão, algo que também está presente nas trajetórias das demais 
docentes entrevistadas. Isso se torna também uma preocupação, na medida em que Elenita 
identifica alguns desafios para que as discussões das relações de gênero e sexualidades 
integrem, sistematicamente, o currículo. A docente fala, por exemplo, da regularidade de 
oferta da disciplina: “A oferta dos componentes obrigatórios é questão que não se discute. 
Assim, a oferta de um componente optativo sempre fica em segundo plano, em razão da 
carga horária de ensino e das outras atividades que assumimos na universidade pública. 
[...] Em minha unidade acadêmica, em regra geral, a oferta disciplina optativa/eletiva é 
realizada pelo/a docente que tem problemas de preenchimento da carga horária mínima de 
ensino.”. Outras preocupações destacadas por Elenita passam por certa “solidão”, visto que 
identifica na unidade acadêmica em que atua que apenas ela pesquisa na área das 
sexualidades, corpos e gêneros.  

Jane e Tina exploraram mais seu trabalho com as disciplinas e, em especial, alguns 
dos modos como esse trabalho afeta as estudantes. Como professora de Didática, Tina 
enfatiza que trabalhar com sexualidades e relações de gênero tem objetivos, sendo o 
principal o “sair do achismo”. A docente destaca que as discussões “acaloradíssimas” e 
“maravilhosas” com suas turmas são fundamentadas na apropriação dos estudos de autoras 
e autores do campo das relações de gênero e das sexualidades.  

 
“Porque daí elas vão se apropriando também, não é aquele texto ou 
aquele livro da capa tal, mas é a partir de tais e tais autores. E muito 
bonitinho que ao final cada um tem que fazer um “videofólio” da 
disciplina, produzem um vídeo, e eles se tornam amigos da Guacira, por 
exemplo, é uma amizade porque os textos são apropriados, então, no 
último é assim “vivemos muitos momentos intensos com Guacira”... então 
é muito interessante como é que vai se apropriando exatamente dessa 
questão. Então nós partimos das pedagogias culturais, temos os textos 
mais amplos de pensar conceitualmente o que é sexualidade, o que é 
gênero, o que é diversidade sexual e caminhamos na direção de tudo isso 
na prática pedagógica.” (Tina) 

 
Como relata Tina, seu trabalho se articula com o conceito de “educação para a 

sexualidade”, como uma “nova maneira de pensar a sexualidade na escola”. Desse 
conceito, a docente promove discussões sobre estratégias didáticas e pedagógicas para o 
trabalho, usando experiências de profissionais que atuam nas escolas: “na hora que eles e 
elas veem experiências, a gente sempre traz experiências, textos de experiências, de 
pessoas que desenvolvem, elas dizem “nossa isso é possível, pode!”, né?”. Estratégias 
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discursivas que compõem um currículo de formação docente na universidade e que produz 
também uma realidade desejada. 
  

Ao fim e ao cabo, um currículo, como ser de linguagem, somos nós. E o 
que linguajamos como geração, raça, gênero, local institucional, religião, 
ecologia, outridade, orientação sexual, território geopolítico, fluxos de 
desejo. O que possuímos de consciência, e também de inconsciência, em 
relação às posições de sujeito que nos foram legadas, e que ocupamos. 
(CORAZZA, 2001, p. 14). 

 
Surpreender-se, pensar o não-pensado, imaginar e criar possibilidades, 

problematizar quem são, o que pensam, atitudes, crenças e valores, constituir subjetividades 
docentes. Os currículos, as disciplinas, as aulas, os textos, os vídeos como artefatos 
subjetivadores. Tomo por empréstimo os argumentos de Larrosa (2002). Nos currículos de 
formação docente são colocadas em funcionamento práticas pedagógicas por meio das 
quais “se produz ou se transforma a experiência que as pessoas têm de si mesmas” (p. 36), 
ou seja, práticas em que se aprende a elaborar ou reelaborar formas de relações reflexivas 
das estudantes consigo mesmas, “dispositivos pedagógicos que constroem e medeiam a 
relação do sujeito consigo mesmo”.  Nessa perspectiva, as práticas colocadas em 
funcionamento nas aulas das docentes podem ser pensadas não como meras mediadoras do 
desenvolvimento dos sujeitos, como sugere Larrosa (2002), mas como parte das pedagogias 
que produzem sujeitos, práticas que têm papel ativo na “fabricação” de subjetividades. 
Práticas nas quais “se constrói e se modifica a experiência que os indivíduos têm de si 
mesmos”, ou seja, relações em que “se estabelece, se regula e se modifica a experiência que 
a pessoa tem de si mesma, a experiência de si” (p. 37). 

Prosseguindo a tarefa de mapear as narrativas das docentes acerca de suas 
experiências com suas disciplinas, identifico a experiência de si das estudantes 
constituindo-se nos artefatos, nas discussões, nas surpresas, nas relações com as docentes.  

 
“[...] isso é muito interessante porque eu pedi pra eles e elas verem jogos 
e sites livre, né?, na internet, e elas e eles ficam muito assustadas/os com 
os tipos de jogos e quando vão perguntar pras crianças, porque tem uma 
ilusão de que as crianças são assexuadas, que elas são inocentes, que não 
tem nada a ver e quando elas vão “Tina, tudo o que você falou realmente 
tem a ver!”, e aí isso é um momento riquíssimo”. (Tina) 

 
Com Tina, as estudantes podem assistir aos filmes feitos para e com as crianças; 

constroem e desenvolvem, conjuntamente, um projeto de entrevistas com as crianças para 
observar e discutir interfaces culturais (músicas, livros, revistas, programas de TV, sites e 
jogos que as crianças gostam e acessam), produzindo seu próprio videofólio, em que 
contam a trajetória de viver a disciplina.  

Com Jane, as estudantes discutem reportagens relacionadas aos temas da disciplina 
que aparecem em jornais e revistas, pequenas crônicas, poesias, músicas. “Uma das coisas 



Currículos-trajetórias-de-vida: experiências docentes em disciplinas que abordam [...] 
 

 
375 

muito interessantes, ainda mais lá no Rio Grande do Sul são aquelas músicas chamadas de 
músicas gaudérias, que tem um conteúdo muito machista. Muitas alunas acabam fazendo 
as análises desse tipo de música e elas se encantam muito com essa possibilidade de sair 
pesquisando tudo isso”. Segundo Jane, há uma fase inicial de revolta das alunas com tudo 
aquilo que elas vão percebendo com os aparatos da disciplina, “e aí elas começam a 
enxergar gênero e sexualidade em tudo. Então uma propaganda que elas veem elas 
compartilham com todo mundo, “olha cê viu tal propaganda, que absurdo!”. (Jane).  

O currículo produz sujeitos, sujeitos em relações. Relações acirradas, tensas, de 
negociação, mas também laços estreitos, aproximações. Daniela narra: 

 
“Deixa eu te contar uma coisa que você tem que por em pesquisa, isso eu 
quero que a gente ponha, é uma coisa muito engraçada isso. Eu fui a 
primeira grávida do campus e eu fui ao campus até o nono mês. O 
campus era afastado, não tinha o que comer, os alunos levavam coisas 
pra eu comer, sabe uma coisa assim? Eles pediam “não venha mais que 
você vai parir na Dutra!”. E aí eu tive a Leila. Num dia de manifestação 
de alunos na Vila Clementino, em São Paulo, por melhores condições de 
trabalho no campus, eu tava levando a Leila pra vacinar, então eu passei 
com a Leila bebê dentro da manifestação dos alunos. Eles tocavam 
tambor, eu levantando a Leila, a Leila de mão em mão, é uma coisa super 
afetiva pra mim essa lembrança.” (Daniela) 

 
 A memória, construção de um passado no presente, retomada de um passado como 
experiência que transforma também no presente, é acionada por Daniela para dizer de 
lembranças muito afetivas, muito marcantes, que dizem das relações estabelecidas com as 
estudantes. Particularmente, a docente parece estabelecer um tipo de relação pautada no 
posicionamento político de suas identidades sexual e de gênero.  
 

“E no evento de despedida os alunos me chamaram pra fazer uma mesa 
num congresso sobre sexualidade e a minha fala foi sobre como que a 
categoria gênero, a partir do feminismo, foi apropriada em alguns cursos 
nas universidades federais, incluindo aquela lá, a nossa, no contexto, 
falei o que que era gênero, enfim, aí eu encerrei minha fala assim, 
outubro de 2010: “então é o seguinte, eu me despeço, professora Daniela 
Auad, que a bem da motivação deste simpósio de sexualidade devo dizer 
que sou bissexual, neste momento casada com uma mulher, 
monogamicamente, tenho uma filha de quatro anos, dois gatos, um de 
nove e outro de dez anos, e voto Dilma presidente”. Porque estava às 
vésperas da eleição, né? Aquilo causou uma comoção,  porque imagina, a 
professora sair do armário, mas, “gente eu não estava no armário, vocês 
não tinham me perguntado”. Aí alunos perguntavam “mas antes você não 
era monogâmica, casada com homem?”. E eu dizia “mas você não me 
perguntou”. A gente brinca com isso, pra dar leveza, porque tem que ter 
leveza e eu acho que os assuntos têm que deixar de ser tabu e a gente 
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pode falar sobre eles, não tem problema. Depende de como você fala.” 
(Daniela) 

 
O currículo tem uma sintaxe e uma semântica constitutivas daquilo que enunciam: 

“docentes”, “estudantes”, “disciplina”, “sexualidades”, “relações de gênero”, “curso”, 
“pedagogia”, “universidade”, “currículo”. As palavras de um currículo nomeiam “coisas”, 
“fatos”, “realidade”, “sujeitos”, produtos de seu sistema de significações, que disputa com 
outros sistemas. Como linguagem, o currículo é uma prática social, discursiva e não-
discursiva, que se corporifica em instituições, saberes, normas, prescrições morais, 
regulamentos, programas, relações, valores, modos de ser sujeito (CORAZZA, 2001, p. 09-
10). Múltiplos posicionamentos de sujeitos sendo expostos, declarados. O jogo de 
revelação das sexualidades posto em funcionamento: o que não era segredo é revelado. 
Uma Daniela antes e outra depois da revelação? Talvez para as estudantes. As posições de 
sujeito que ocupamos são também atribuídas pelos outros. Como as estudantes nos veem, 
nós, docentes? Docentes que discutem, pesquisam, estudam, militam no campo das 
sexualidades e das relações de gênero? Alguns perguntariam: há necessidade da revelação 
das sexualidades? Eu perguntaria: as sexualidades das docentes estão escondidas? Que 
efeitos há na associação das imagens da docência com as identidades sexuais? Talvez o 
sentido da revelação nos posicione, como docentes, em outros lugares. Uma associação 
“natural” e “esperada”? Somos docentes que discutem sexualidades e relações de gênero, 
portanto, deveríamos tornar públicos os modos como experienciamos nossas sexualidades? 
As docentes heterossexuais também teriam a necessidade de revelar-se? E as estudantes? 
Perguntas geram mais perguntas para as quais não vejo respostas únicas, mas na 
possibilidade de ampliação dos debates um caminho possível para pensar as relações 
sociais de poder nos currículos de formação docente das universidades. Daniela marca 
esses posicionamentos e fala das experiências de ocupá-los, quando perguntada sobre a sua 
relação com as estudantes: 

 
“Ah, elas são tão legais. Se elas falam alguma coisa desagradável é bem 
escondidinho de mim (risos), porque elas são muito queridas, elas têm 
muito interesse na temática, imagina eu tenho quatro alunas querendo 
fazer TCC comigo, eu tô aqui há seis meses, com uma greve no meio. Elas 
não têm preconceito porque eu sou lésbica, ou se tem não demonstram, 
até porque eu já chego falando assim “gente, vocês têm preconceito 
contra lésbica eu posso ter contra evangélico, olha que coisa errada! Tem 
tanto evangélico legal, que não chuta nossa senhora. Tem um monte de 
lésbica legal também e tem outras que não são legais, não é porque a 
gente é gay que a gente é alegre, é legal. Não é porque você é evangélico 
que você chuta nossa senhora. Também falam que aluna de Pedagogia é 
pobre, mora longe e que não estuda. É verdade?”. Eu já chego na 
primeira aula falando isso. “Não, né gente! Então... o que dizem sobre 
nós nem sempre é verdade. Não vamos julgar o livro pela capa”. E eu 
não sei se é porque eu vejo um novo começo de era com gente fina, 
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elegante e sincera mesmo, ou se é porque elas não tão acostumadas com 
uma abordagem tão taxativa, elas rapidamente se organizam, quando 
raramente elas se organizam, mas vão a diante, “ah eu tenho uma prima 
lésbica”, “ah, eu tenho um primo gay que sai no Miss Gay montado” 
[...]” . (Daniela) 

 
Currículo vivo. Currículo-vida, currículo tecido nas relações sociais, no cotidiano 

das aulas, na interação com o outro. O preconceito sendo exposto e sendo problematizado. 
Generalizações colocadas sob suspeita, experiências atravessadas: “sou lésbica”, “tenho 
uma prima lésbica”, “tenho um primo gay”. Jogo das revelações? “Não vamos julgar o 
livro pela capa”, diz a docente. Talvez imaginar-nos livros cujas capas podem ser 
constantemente trocadas, substituídas, elaboradas, refeitas, repaginadas. Subjetividades no 
movimento de constituir-se, passando por “abrigos temporários” que nos fixam em 
determinados lugares: sou isso, sou aquilo, não sou isso, não sou aquilo... Um currículo de 
múltiplas verdades, de múltiplos jogos de verdades, com suas regras de funcionamento. 
 
4 Finalizando 

Concluir? Conclusão? Das narrativas de trajetórias de vida às narrativas da vida em 
currículos de formação docente. O que quer um currículo? Um currículo tem “vontade de 
sujeito”, um currículo “quer ‘um sujeito’ que lhe permita reconhecer-se nele” (CORAZZA, 
2001, p. 15). Um currículo tem “vontade de linguagem”, quer colocar em funcionamento 
uma discursividade histórica e socialmente construída para formular o mundo, para atribuir-
lhe sentidos. Que histórias nos contam os currículos? Que histórias se constroem com/nos 
currículos de formação docente nos cursos de licenciatura? O que nos contam esses 
currículos sobre as relações de gênero e as sexualidades? A vida nas narrativas dos 
currículos de formação diz também de interesses, políticas, intencionalidades. As 
professoras Tina, Jane, Daniela e Elenita constituem-se nos currículos-trajetórias-de-vida, 
ao mesmo tempo em que sua atuação e militância acadêmica constituem histórias a serem 
contadas nos currículos.  

Subvertamos a condição linguajeira dos currículos. Façamos falarem outras coisas. 
Como território de uma ética-estética de existência, podemos fazer dos currículos de 
formação docente nas universidades espaços de intolerância das nossas condições 
subjetivadoras, espaços de rejeição do que somos, de luta contra a submissão das 
subjetividades-substância. Esse currículo-território-existência pode lidar “com novas e 
improváveis formas de subjetivação, estabelecer novas e impensadas relações e efetuar 
outra experimentação ética” (CORAZZA, 2001, p. 58). Uma formação docente em um 
currículo-experiência, que pode provocar desprendimentos dos sujeitos de si mesmos, 
produzir outros modos de existência ética com as relações de gênero e com as sexualidades 
nas escolas e na vida.  

Os currículos-trajetórias-de-vida constituem, como nos diz Larrosa (2014) na 
abertura deste artigo, saberes da experiência, que são contingentes, pessoais, produzem-se 
em acontecimentos singulares, que não podem separar-se dos sujeitos em quem encarnam. 
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Saberes que podem ser anunciados, narrados, produzindo outras experiências. As histórias 
vividas e narradas pelas professoras, sujeitos de experiência, “territórios de passagem”, 
como uma superfície sensível, marcada por alguém que se afeta pelas experiências. 
Histórias que se materializam como elementos para construção de outras histórias, 
provocam a pensar nas trajetórias acadêmicas e nas temáticas que insistem em subverter os 
lugares tradicionalmente ocupados por elas nos currículos. Que a leitura deste artigo 
produza atravessamentos que reverberem as experiências aqui materializadas.  
 
 
Notas 
1.  O dicionário on line Caldas Aulete me auxilia a pensar no sentido que desejo conferir ao “atravessamento”: passar, 

passar entre, passar por, pelo meio, passar um pelo outro cruzando-se, penetrar, perfurar. Assim, formação docente, 
educação, relações de gênero, sexualidades passam umas pelas outras, pelo meio, cruzam-se, penetram-se, afetam-se. 

2. Opto pelo uso da escrita em primeira pessoa, considerando a experiência da escrita como produção de si e como 
posicionamento político de não-neutralidade acadêmica. 

3. Utilizarei aspas simples para marcar palavras e expressões cujo sentido no texto não é o usual. 
4. Ao longo do texto faço uso de termos “ajuntados” e em itálico, a partir da compreensão de que são termos 

mutuamente implicados, que dizem de processos vividos em relação de mútua constituição. Sobre a 
pesquisaexperiência consultar Castro, 2014. 

5. A busca por docentes que ministrassem disciplinas que abordam relações de gênero e sexualidades na formação inicial 
apresentou apenas professoras autoidentificadas como mulheres. 

6. Usei os primeiros nomes das professoras entrevistadas, entendendo que suas trajetórias e suas experiências são 
pessoais e políticas, estando, portanto, vinculadas a quem elas são e às posições que ocupam na sociedade. Nesse caso, 
trata-se de pensar em currículos-trajetórias-de-vida, nos quais o trabalho docente e o sujeito da docência são 
constituídos nas experiências e no envolvimento político com as temáticas trabalhadas. O uso dos nomes ‘reais’ das 
docentes foi acordado com elas, sendo dada a permissão. 
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