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[...] 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).

O Grupo Experimentações - Grupo de estudos e pesquisas em currículo,
subjetividade e sexualidade na Educação Básica pretende realizar experimentações de um
pensar crítico sobre Currículo, subjetividades e sexualidades na Educação Básica para
problematizar a constituição histórica dos sujeitos, questionando as diferentes práticas de
normalização e exclusões e valorizar as múltiplas formas de resistências.
Diante do cenário atual de ameaça das liberdades, do Estado laico, da retirada de
direitos que impactam nossos fazeres como docentes e como pesquisadorxs torna-se cada vez
mais relevante trazer à tona um debate que evidencia as múltiplas constituições de gênero e
sexualidade experenciadas na Educação Básica. Desse modo, o grupo pretende se constituir
em uma “experiência de formação”, que articula ensino, pesquisa, extensão, experimentações
de estudos em campos temáticos e teórico-metodológicos múltiplos que nos ajudem a
problematizar as questões educacionais e construirmos formas de resistências diversas.
As temáticas que mobilizam o Grupo Experimentações, de certo modo, dão
continuidade e ao mesmo tempo operam um deslocamento em relação às pesquisas que sua
Líder participou ao longo desses 14 anos que atua como Professora no Campus Universitário
de Abaetetuba/Universidade Federal do Pará, sobretudo no GEPEGE (Grupo de Estudos e
Pesquisas em Gênero e Educação), grupo liderado pela Profª. Drª. Joyce Ribeiro, no qual
permaneceu de 2004-2012, atuando à partir de 2006 como vice-líder do grupo, no Grupo de
Pesquisa Transversalizando na UFPA/Belém, grupo sob a liderança de sua orientadora, no
período de 2012, ano em que ingressou no doutorado e passou a ser vice-líder do grupo até

2015 e nas pesquisas na graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado. Essas
experiências possibilitaram a participação em várias pesquisas como pesquisadora
colaboradora, além da publicação de artigos em Livros e periódicos, a apresentação de
trabalhos em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais, além de colaboração com a
formação de novos pesquisadores de Iniciação Científica, encaminhando-os para a pósgraduação latu sensu e stricto sensu.
Em 2016 após a conclusão do Doutorado optamos em criar um grupo para
ampliarmos os espaços-tempos de realização de estudos, pesquisas e formação no Campus
Universitário de Abaetetuba/UFPA.
O primeiro Projeto de Pesquisa desenvolvido no âmbito do grupo foi “Narrativas de
jovens sobre gênero e sexualidade no currículo da Escola Básica (2016-2017)” financiado
pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Em 2017 aprovamos
no Edital do Programa de Apoio ao Doutor Pesquisador (PRODOUTOR), subprograma Apoio
ao Recém Doutor (PARD), o Projeto de Pesquisa no Edital “Sexualidades na escola: corpos e
subjetividades nas narrativas juvenis (2017-2018)”.
Entre as ações que mais se destacam do Grupo são as reuniões de estudos que
ocorrem semanalmente, quinta-feira e que se constituem em espaço-tempos de debates,
diálogos sobre perspectivas teóricas e metodológicas que norteiam nossas pesquisas, ações e
publicações dos/as integrantes do grupo. Entre as publicações que destacamos deste curto
período de existência do grupo estão a organização em 2017 do Dossiê “Corpo, Gênero e
Sexualidades: discursos, sujeitos e práticas educativas” em parceria com o Prof. Dr. Anderson
Ferrari (UFRJ), publicado na Revista Margens Interdisciplinar – UFPA; trabalhos completo
publicado no V Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades em 2017 - Salvador – BA;
publicações de trabalhos em eventos regionais e locais de integrantes do grupo; publicações
de artigos em Livros organizados pelo PPGCITI e pelo Campus de Abaetetuba.
Em 2018 temos 18 integrantes entre Bolsistas, voluntários, orientandxs de TCC e de
Mestrado, Professorxs graduadxs:
1. Isabel Cristina Baia da Silva - MESTRANDA 2018
2. Ruan Felipe Carvalho Vilhena - MESTRANDO 2018
3. Maria Antonia Paixão Feitosa - MESTRANDA 2018
4. Leileanne Mac Dovel Ribeiro – Bolsista PRODOUTOR 2018
5. Maiara e Silva Oliveira - BOLSISTA PIBIC 2018
6. Elicléia Silva Evangelista - BOLSISTA MONITORIA 2017
7. Marcileide Vieira Santos - BOLSISTA MONITORIA 2017
8. Josimere Serrão Gonçalves - INTEGRANTE (Graduada em Pedagogia)
9. Gleyce dos Santos Lima - INTEGRANTE (Graduada em Pedagogia)
10. Maria Elizete de Sousa Miranda - INTEGRANTE (Graduada em Pedagogia)

11. Izabela Cristian de Castro Pantoja - INTEGRANTE (Graduada em Letras)
12. Alexandre dos Santos Ferreira - INTEGRANTE (Graduado em Letras)
13. Tacimira Ferreira Cardoso - INTEGRANTE (Aluna de Pedagogia)
14. Nayanna Quaresma Neponocena - INTEGRANTE (Aluna – Orientanda de TCC)
15. Iracy Maues Rodrigues - INTEGRANTE (Aluna de Pedagogia)
16. Francisauro Fernandes da Costa- INTEGRANTE (Aluno de Pedagogia)
17. Elkson Almeida Mendes - INTEGRANTE (Aluno de Pedagogia – Polo Tomé-Açu)
18. Raquel Xavier Vilhena- INTEGRANTE (Aluna de Pedagogia – Polo Tomé-Açu).
Em 2018 com o ingresso da Profª. Drª Sandra Karina Barbosa Mendes como
Professora efetiva do Campus Universitário de Abaetetuba/UFPA, a convidamos para ser
vice-líder do Grupo por seus interesses de pesquisas e estudos convergirem com os nossos.
Essa parceria contribuiu com os debates nas reuniões e a organização de um Livro em
processo de produção em parceria com a Profª. Joyce Ribeiro (GEPEGE).
A participação no VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade: resistências e
ocupa(ações) nos espaços de educação, III Seminário Internacional Corpo, Gênero e
Sexualidade e o III Luso-Brasileiro Educação em Sexualidade, Género, Saúde e
Sustentabilidade que ocorrerá de 19 a 21 de setembro de 2018, Universidade Federal do Rio
Grande – FURG criou grande expectativa nos 08 integrantes do Experimentações que
aprovaram trabalhos no evento por ser um evento consolidado na área de nossas pesquisas
assim será uma oportunidade de promoção de diálogos constituir em um espaço de debate de
nossas experiências e das práticas de resistências em tempos neoconservadores.
A expectativa do jovem Grupo é que possamos desenvolver pesquisas em educação
na interlocução com as questões de gênero, sexualidade, currículo e subjetividade como
experimentações que nos possibilitem
parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo,
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e
a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece,
aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24).
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