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RESUMO: Apresenta resultados de estudo que procurou conhecer as relações entre a produção de sentidos e
os silêncios em torno do gênero e da sexualidade no currículo e nas práticas do curso de Pedagogia. Nossa
investigação é de natureza qualitativa, foi realizada por meio da análise de documentos e de entrevistas
concedidas por seis docentes do curso. Os resultados anunciam que as questões em torno do gênero e da
sexualidade são atravessadas por campos e políticas de silêncios tanto no âmbito do currículo enquanto
materialidade, como no âmbito das identidades de alguns discentes e nas relações de poder estabelecidas
entre docentes do próprio curso, porém ao mesmo tempo observam-se processos, práticas e sujeitos que
enunciam e reivindicam a iminência desses sentidos, produzindo novos significados e sentidos sobre as
temáticas. Ressaltamos que não temos intenção de apresentar tais resultados como marcos fixos, definitivos
e inabaláveis, mas sim configurá-los como um convite para (re) pensarmos as palavras, os silêncios e a
produção de sentidos em torno do gênero e da sexualidade no interior do curso de Pedagogia e suas
implicações na formação docente. Nossas reflexões estão fundamentadas a partir das contribuições teóricas,
entre outros (as) autores (as) de Ferrari e Marques (2011), Foucault (1997), Orlandi (1997), Romão, Pacifico
e Vieira (2008).

PALAVRAS - CHAVE: Gênero. Sexualidade. Formação docente.

ABSTRACTO: Presenta los resultados de un estudio que trató de entender las relaciones entre la producción
de significados y silencios en torno al género y la sexualidad en el currículo y las prácticas de los estudiantes
de pedagogía. Nuestra investigación es de naturaleza cualitativa, se realizó a través del análisis de
documentos y entrevistas con los seis miembros de la facultad. Los resultados anuncian que las cuestiones en
torno al género y la sexualidad son atravesados &8203;&8203;por los campos y las políticas de silencios,
tanto dentro del plan de estudios, mientras que la importancia relativa y en el marco de las identidades de
algunos estudiantes y las relaciones de poder entre el propio profesor por supuesto, pero al mismo tiempo
observamos los procesos, prácticas y sujetos que establecen y aseguran la inminencia de estos sentidos, la
producción de nuevos significados y sentimientos sobre temas. Hacemos hincapié en que no tenemos la
intención de presentar estos resultados como algo fijo, señales definitivas e inamovibles, pero establecerlos
como una invitación a la (re) pensar en las palabras, los silencios y la producción de significados en torno al
género y la sexualidad en la curso de Pedagogía y sus implicaciones para la formación del profesorado.
Nuestras reflexiones se basan aportaciones teóricas de, entre otros (la) autor (s) de Ferrari y Marques (2011),
Foucault (1997), Orlandi (1997), Romao, Pacifico y Vieira (2008).
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PALABRAS - CLAVE: Género. Sexualidad. La formación del profesorado.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Entrelaçando-me[i] a diferentes tipos de vozes, abrindo-me à escuta tanto daquelas que emergiram a partir
da leitura de distintos escritos, quanto daquelas que emergiram por meio dos sons e das palavras que
atravessam os silêncios, pudemos navegar pelo curso de Pedagogia da UEFS, entre medos, incertezas,
desejos e prazeres. E assim, como no trecho da música de Lulu Santos, me fiz de silêncios e sons, foram
tecidos olhares sobre os caminhos percorridos e as relações estabelecidas pelo gênero e pela sexualidade no
âmbito da formação docente.

Mediante percepções constituídas em meio a distintas experiências acadêmicas quanto ao silenciamento e
ausências impostas a determinados campos de saber e intentando contribuir com a superação de processos
discriminatórios, constituiu-se a hipótese de que tais discussões eram invisibilizadas e relegadas ao lugar do
silêncio na formação docente. Ao longo da pesquisa, alguns aspectos dessa hipótese foram sendo confirmados
e outros aspectos foram demonstrando a presença do gênero e da sexualidade mesmo existindo certa
ausência de palavras/atitudes quanto a esses temas. Duas questões moveram meus pensamentos: a) Quais
os sentidos sobre gênero e sexualidade produzidos nas práticas pedagógicas no cotidiano da sala de aula no
curso de Pedagogia?
b) Quais faces dos silêncios são significadas e produzidas no cotidiano da sala de aula do curso estudado?

Nesse contexto, orientamos-nos nesta escrita por um referencial teórico-metodológico que impulsiona a uma
“saída do armário científico” (GASTALDO, 2012, p.12), nos posicionamos frente ao processo de interpretação
do que ocorre no campo e na criação de uma narrativa que propõe maneiras alternativas de ver e pensar
fenômenos e que compreende a centralidade do (a) pesquisador (a), como principal ferramenta de pesquisa
qualitativa, envolvido com o resgate da subjetividade humana, e utilizando-a para produzir saberes mais
refinados e agudos sobre os fenômenos sociais (GASTALDO, 2012).

As discussões apresentadas neste artigo foram construídas a partir dos enunciados produzidas por meio de
entrevistas semiestruturadas com seis professores (as) do curso de Pedagogia que atuaram com
componentes curriculares obrigatórios no primeiro semestre do ano de 2012.Cabe explicitar que ao
decidirmos entrevistar os (as) docentes de alguns componentes curriculares do curso de Pedagogia,
elaboramos um roteiro com questões que poderiam orientar as conversas, o qual ao longo das entrevistas foi
sendo ajustado incorporando novos aspectos a serem dialogados. Posteriormente, realizamos o processo de
escolha dos componentes curriculares e consequentemente dos (as) docentes a serem entrevistados (as), o
qual foi orientado pela análise da matriz curricular do curso de Pedagogia. As perspectivas adotadas como
inspiração no delineamento teórico- metodológico deste estudo entrelaçam-se as correntes teóricas
denominadas pós-críticas entrelaçadas aos estudos pós-estruturalistas e aos estudos culturais.

2. Quais as possíveis formas de pensar o silêncio?

Observamos que o silêncio é algo pouco discutido mesmo sendo tão presente em nossas vidas e transitando
por nossas histórias. Diante disso, entre uma leitura e outra, colocamo-nos a provocar os (as) amigos (as)
através de uma rede social [ii]para saber como eles (as) definiam, sentiam e/ou vivenciavam o silêncio, essa
atitude permitiu-me saborear diversas faces desse fenômeno. Tentamos com isso associar a discussão sobre
esse elemento de nossa pesquisa a outros sujeitos e pela própria pluralidade que atravessa e marca o
silêncio, construir olhares através de sujeitos próximos e avançar no bate papo com autores (as) que o
pesquisa. A curiosidade em dialogar e saber como esses (as) amigos (as) definiam, sentiam e/ou vivenciavam
o silêncio permitiu-nos saborear diversas faces desse fenômeno e articular tais percepções com a literatura
sobre a temática, tecendo um caminho instigante e ao mesmo tempo inventivo.[iii]
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Nesse contexto, a partir da indagação inicial sobre o que é o silêncio, diversos outros debates foram travados
na referida rede social tendo o silêncio como objeto de análise, as discussões foram profícuas e ao final
destacamos cinco ideias a luz das respostas dadas. Nessa articulação de olhares, percebeu-se que o silêncio é
algo que sempre atravessa-nos, quer seja por nossa adoção voluntária ou pela imposição de outros, é um
fenômeno amplamente vivenciado em nossa sociedade, e que há inúmeras maneiras de pensar, sentir e
viver. Aproximando-nos da ideia de Xavier Filha (2011) e refletindo sobre as respostas dadas, temos a
compreensão de que uma primeira perspectiva de análise sobre o silêncio leva-nos a pensar que o silêncio
traz em si inúmeros ruídos, ao mesmo tempo em que silencia, faz falar, ou seja, tudo aquilo que pretende
ocultar ou calar expressa o “não dito”. Outra perspectiva leva-nos a compreender que a ação efetiva do
silêncio produz tipos diferentes de silêncios. Por sua vez, Foucault (2006) nos faz refletir que:

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz, é preciso
tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são atribuídos os que
podem e os eu não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de
discrição é exigida a uns e outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são
integrante das estratégias que apoiam e atravessam os discursos (p.30).

As ideias de Foucault reafirmam a compreensão de que há inúmeras formas de pensar, sentir e viver o
silêncio, que não há apenas um silêncio, mas silêncios e nos chama atenção ao fato de que vários pontos
podem ser questionados na relação desse fenômeno com os sujeitos, o poder da fala ou da ausência dela, o
que é considerado legitimo para compor um discurso autorizado, as maneiras de não dizer e os próprios
efeitos que a fala e o silêncio podem provocar. Nesse sentido, ao refletir sobre os silêncios e sobre as relações
que os atravessam, somos desafiados (as) por Ferrari e Marques (2011) a pensar que essas relações também
se fazem como estratégias, como resultados de ação de uns sobre outros e que estão sempre presentes
quando falamos de relações entre pessoas e grupos. Somos desafiados a pensá-las no seu aspecto positivo,
enquanto elementos entendidos como essenciais à vida e a constituição dos sujeitos.

3. Práticas pedagógicas no curso de Pedagogia da UEFS: o que nos dizem os enunciados docentes?

Franco (2011) argumenta que refletir sobre um currículo de formação de pedagogos (as) exige,
necessariamente, a consideração dos pressupostos que fundamentam as raízes epistemológicas do corpo de
conhecimento da Pedagogia, buscando assim perspectivar caminhos mais sólidos à reconfiguração da nova e
necessária profissionalidade pedagógica. Nessa direção, buscamos discutir o currículo do curso de Pedagogia,
considerando os aspectos da argumentação de Silva (2010), ao afirmar que:

O discurso pedagógico atual divulga um currículo de formação docente que instrui
alunos e professores sobre o que devem ser e como devem proceder no que se
refere às questões gênero e sexualidade. Assim, nosso olhar se volta à compreensão
dessa forma de subjetivação que é pouco questionada pelos futuros profissionais
inclusive pelo fato dela parecer natural, por ter se tornado parte dos sujeitos. (...)
Esses discursos vão sustentar e legitimar as práticas profissionais e instituições e,
consequentemente, a constituição de sujeitos, organizando formas de ser e de agir.
Nosso interesse é desconstruir, questionar, despir discursos tidos como verdades.
(p.181)

Desta maneira, considerando os aspectos suscitados pela autora entendendo que o currículo é também lugar
onde processos de silenciamento são produzidos por estratégias, dispositivos, práticas, discursos, em que os
silêncios assumem muitas formas, e que estes afetam os sujeitos na construção de sua subjetividade, nos
interessou discutir neste tópico a existência destes no referido curso, uma vez que, no processo de
organização dos enunciados das entrevistas, tais palavras emergiram diversas vezes.

1. 3.1. Vozes que produzem sentidos: palavras, silêncios e fissuras que marcam a formação do
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(a) pedagogo (a) em gênero e sexualidade

Questionados acerca da noção sobre gênero e sexualidade construída ao longo do curso pelos (as) estudantes
e sobre a contribuição do currículo na consolidação de saberes que permitam intervenções em situações
envolvendo tais temáticas no cotidiano da escola, os (as) docentes nos demonstram a existência de um
campo de silêncio presente no currículo do curso de Pedagogia da UEFS:

Eu já fiz o estudo das ementas das disciplinas que já trabalhei, não existia esse
debate, não tem especificidade nas políticas de gênero nem de sexualidade, na
ementa não existe essa, não garante essa discussão (...). Na ementa de não
aparece claramente o debate sobre gênero e sexualidade, aparece às discussões
das teorias pós-críticas, as teorias contemporâneas que de certa forma está ligada,
mas assim explicitamente não está lá colocado (FERNANDO).

A fala do professor Fernando demonstra de forma nítida a existência do campo de silêncio, ao sinalizar que
nas diferentes disciplinas ministradas a discussão sobre gênero e sexualidade não existe, não tem espaço nas
ementas e ao mesmo tempo nos demonstra que na disciplina em que se apresenta na ementa alguma
possibilidade para discussão da temática, esta não aparece claramente, mas sim diluída nas teorias
pós-criticas e contemporâneas que de alguma forma reconhece este tema como importante, explicitamente
nada sobre a temática está colocado.

Não vejo, honestamente (...) não tenho visto essa discussão. Até porque no
nosso próprio curso não há nem se quer um componente curricular que seja
obrigatório para discutir essas questões (...). Em relação ao aspecto curricular eu
acho lacunar, creio que esse seria um elemento importante pra gente retomar, não é
nem retomar, pra gente dar um ponta pé nessas discussões, porque eu noto que os
estudantes ficam muito impactados talvez pelo fato de estarem impregnados por
esses valores, esses conceitos sobre sexualidade, sobre papel social da mulher e do
homem na sociedade..(LAURA)

Corroborando com a fala do professor Fernando, a professora Laura também aponta a ausência de espaços
formalmente constituídos para discussão sobre gênero e sexualidade no curso de Pedagogia, em especial
disciplinas que componham a base obrigatória do currículo. A docente atribui à característica de lacunar ao
currículo e chama atenção quanto à importância de iniciar as discussões sobre tais temas uma vez que os (as)
próprios (as) discentes constituem suas identidades e subjetividades no bojo dessas relações. Desta forma,
são apresentadas possíveis consequências em função da existência dos campos de silêncio em torno dessas
temáticas:

No 6º semestre, os estudantes estão elaborando seus projetos de monografia, tipo
várias vezes eu já vi essa temática, tanto a temática de gênero, como sexualidade
ou o diálogo entre essas duas, às vezes ele é abortado logo no início do projeto
porque “não tem quem oriente”, então assim, eu já vi vários projetos de
monografia serem abortados no início, porque quem vai te orientar?
Que referências você vai utilizar para discutir?
(LAURA)

De acordo com a docente, a produção da pesquisa no curso em torno da temática acaba sendo prejudicada na
medida em que não existem profissionais que possam orientá-las. Por outro lado, no bojo dos silêncios
epistemológicos em relação a intencionalidades explicitas e articuladas no currículo do curso de Pedagogia em
torno do gênero e da sexualidade é também possível observar a existência de possibilidades contidas em
propostas (ainda que isoladas). Estas buscam de algum modo tentar avançar em formas de visibilização
dessas temáticas. Exemplos dessa perspectiva podem ser vistas na fala a seguir ao se fazer referência às
discussões sobre gênero e sexualidade nas disciplinas ministradas:
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(Essa discussão) (...) Então ela surge nessa disciplina um pouco pelo escanteio
porque não está na ementa, ao mesmo tempo eu acho que ela deveria estar, agora
onde ela entra, como ela entra, eu trabalho com ela desde a espontaneidade do
acontecimento alguém ali perguntou ou eu proponho, eu provoco isso, quando eu
estabeleço um seminário falando sobre sexualidade e o corpo humano um dos
temas, eu já trago esse tema pronto, eu acredito que alguém vai se interessar e
investir uma parte disso nesses temas, então eu já meio que dou uma direcionada
para isso, para que isso aconteça, mesmo que um pouco ali na fala, mas eu gosto
muito quando ela acontece do nada, estou com outro assunto surge essas questões,
vamos lá, vamos ver essas questões, trabalhar essas questões e deixar de lado um
pouco o que eu preparei, acho que a aula é isso, esse movimento. (ANDRÉ)

O enunciado do docente André nos apresenta as estratégias e espaços encontrados pelo gênero e sexualidade
nas suas aulas. O docente André aponta que muito embora a discussão sobre sexualidade não faça parte da
ementa da disciplina que ministra, ela aparece às vezes espontaneamente a partir do interesse de algum (a)
discente ou por seu direcionamento e constitui-se como objeto de produção de conhecimento.

Ao relatar sua opinião sobre a importância da discussão sobre gênero e sexualidade para formação discente a
professora Suzana afirma que:

Essas discussões, elas tem a intenção de fazer com que o estudante já faça essa
reflexão, já comece a pensar sobre, para formar sua própria concepção, para
que ele possa refletir e pensar como é que vou agir, primeiro como é que a
gente pensa sobre e como é que vou agir sobre. Porque eu acho que a
professora, o professor, o pedagogo, que trabalha com a sexualidade infantil ela tem
que saber realmente como agir no caso, por exemplo, de pegar a criança em uma
situação, (...) ela teria que saber como agir (...). Como é que ela vai fazer para
agir sem transmitir para essa situação todos os seus preconceitos, todos os seus
medos, todos os seus traumas, né?
Porque a gente chega na idade adulta cheia de trauma, cheia de medo, cheia de
preconceito. (...) E a criança ainda não está podada. E ai a gente precisa saber como
fazer, para que a gente não vá ser também um instrumento de trauma, um
instrumento de negação da sexualidade. (SUZANA)

Por sua vez, o professor Fernando afirma que:

(...) Não tem como a gente discutir formação do pedagogo sem discutir a questão do
pedagogo que consiga compreender o debate sobre sexualidade, sobre gênero,
sobre os movimentos sociais, os novos movimentos sociais. (...), ou seja, quando a
gente discute currículo, a gente discute a formação de professores, daí que eu vejo
como necessidade, é tanto que eu coloco na minha disciplina essas questões, ou
seja, currículo e gênero, currículo e sexualidade, como tem sido trabalhado isso,
como o professor deve compreender essas questões, ou seja, como a gente
pode avançar nesse dialogo, principalmente no sentido que a nossa função
enquanto docente, enquanto escola é justamente ajudar no processo de construção
da identidade desse sujeito, então o debate tem que estar justamente voltado para a
construção da identidade política do homem, da mulher, do negro, do índio, do
homossexual, é nessa identidade que a gente tem que estar, (...), com relação à
formação da identidade tem que estar relacionado esse debate (FERNANDO).

Ao refletir sobre as duas falas, observamos que possivelmente os docentes concebem a importância sobre a
discussão de gênero e sexualidade de maneiras diferentes apesar de pretender contribuir com a formação dos
(as) discentes. Parece-nos que a professora Suzana relaciona o saber sobre gênero e sexualidade como
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necessário para que o (a) discente possa pensar e saiba como agir, saber fazer e agir em situações
específicas em sala de aula de modo a não transmitir preconceitos, medos e traumas para as crianças, não se
constituindo como instrumento de trauma, de negação da sexualidade.

Essa ideia de saber fazer e saber agir em nossa compreensão remete a certo pragmatismo na relação com a
temática e nos leva a questionar até que ponto as discussões fomentadas no âmbito dessa concepção
garantem efetivamente que os (as) discentes consolidem práticas que incorporem noções de gênero e
sexualidade que efetivamente contribuam para produção de sentidos e atitudes ao invés de restringirem-se a
situações pontuais, em que se busca atuar dentro de certo script, mas sem a devida compreensão da
importância da temática na constituição dos sujeitos.

Por outro lado, a fala do docente Fernando associando a discussão sobre a temática a compreensão do
debate, de suas relações com o fluxo social, atribuindo ao (a) docente e a escola um papel no processo de
constituição das identidades historicamente negadas em nossa sociedade, nos permite observar uma relação
muito mais reflexiva e que busca consolidar práticas que tencionam não apenas uma situação pontual na sala
de aula, mas a própria dinâmica social em relação a gênero, sexualidade e outros marcadores sociais de
diferença.

Pensando nas práticas docentes em torno do gênero e da sexualidade e sua relação com a consolidação dos
saberes e práticas dos (as) discentes e nos silêncios epistemológicos evidenciados pelas falas,
metaforicamente emergiu em nossa mente a ideia da tatuagem, esta nos remete a ideia de modificação do
corpo, podendo ser um desenho temporário ou permanente, assim nos colocamos a refletir sobre o quanto
tais formas de ensinar sobre este tema ficaria tatuada no curso e na formação vivenciada, sobre o quanto
modificaria o corpo, a mente e as subjetividades dos sujeitos que compõe o curso estudado, pareceu-nos que
a inexistência de uma intencionalidade explícita e articulada no currículo do curso de Pedagogia em torno do
gênero e da sexualidade pode através da permanência de ações isoladas se aproxima da ideia de tatuagem
temporária visto que as ações dependem em grande medida de esforços individuais dos (as) docentes. Na
ausência de tais docentes a vida de tais discussões estaria garantida?
É uma questão que fica para seguirmos pensando.

Por meio dos enunciados percebemos que as palavras e os silêncios tem uma relação intensa na produção de
sentidos, desta forma a sexualidade, seja através da palavra ou através dos silêncios, não deixará de estar
presente no cotidiano dos sujeitos, percebemos que os sentidos sobre ela não deixarão de existir, e esse
entendimento pode ser observado na fala a seguir:

Um olhar que eu tenho, é que a sexualidade está ali na sala, a todo o momento, a
gente não deixou de tirar a sexualidade, não deixei de ser homem, ou enfim, a
sexualidade está presente, uma hora ela tem...isso acontece, a gente está
trabalhando um conteúdo ela está ali presente. A maneira de eu falar, gesticular, a
maneira como eu me relaciono com os outros, eu até brinco com eles: a gente está
fazendo um ato sexual, que beleza, porque é pra quebrar mesmo esses tabus,
moralismos, ‘ah eu estou fazendo um ato sexual’. Não, é porque você está lidando
com o corpo, a fala, os sentimentos, os gestos, a nossa maneira de se vestir, então
tudo isso é sexualidade, nossas histórias. (ANDRÉ)

A fala do professor André nos remete a compreensão de que o silêncio passa pelas palavras e escorre por
entre a trama das falas. Diante disso podemos considerar a argumentação de Ferrari e Marques (2011) de
que o silenciamento não é algo meramente restritivo que atua para limitar os sujeitos de vivenciar e
expressar suas formas de ser, mas é algo que configura os sujeitos e os limites e as possibilidades de fala,
podemos ainda considerar que além de uma forma produtiva de poder, o silenciamento é também formativo e
nesse sentido apesar de negar e silenciar sentidos, conforme sinalizado pelo docente André eles não deixam
de existir, permanecem e resistem, demonstrando que as práticas de silenciamento como afirmam Ferrari e
Marques (2011) não são eficazes, elas apenas constroem determinados tipos de discursos e de sujeitos.
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Orlandi (1997) argumenta que é importante compreender que há um modo de estar em silêncio que
corresponde a um modo de estar no sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram silêncio. Há
silêncio nas palavras. Nessa direção, percebemos que o silêncio é plural, polissêmico, negado, desejado,
reivindicado, repulsado, é paradoxal, reflete um tempo histórico, fala sobre nós, sobre nossa cultura, sobre
como esta nos constitui e os significados que vamos atribuindo a palavras, situações e pessoas.

O docente também nos demonstra no fazer cotidiano no curso de Pedagogia que muitas formas de produção
de sentidos implicam em múltiplos processos de interlocução, os quais algumas vezes perpassam pela
disposição de refletir e construir saberes sobre sexualidade e outras que perpassam pela política de silêncio e
pelos sentidos produzidos por seus mediadores:

Sempre tem alguns interlocutores, alguns alunos que vivenciam ou tem leituras e se
interessam em pesquisar sobre isso e outros que silenciam ou recusam até
mesmo a abordagem quando se trata... Na minha abordagem, por exemplo,
quando se tratam desses elementos sobre sexualidade, muitos é uma posição
mesmo de uma marca dogmática, talvez boa parte de uma religião (...)e existem
outras falas que se atentam a essa visão mesmo de pensar a sexualidade como
espaço de cultura, um espaço das diferenças, do encontro com o outro, com o
diferente e ao mesmo tempo semelhante, mas poucos alunos tem esse olhar, boa
parte está carregada desses mitos e tabus que ainda estão muito presentes
na nossa sociedade. (ANDRÉ)

Também abordando aspectos citados pelo docente André, a docente Laura nos chama atenção ao fato de que
quando as questões de gênero são reivindicadas no cotidiano do curso de Pedagogia, por vezes visa a atender
ao reforço de padrões e estereótipos em torno do que é a categoria gênero emergindo através de falas
destituídas dos possíveis aspectos sociais, culturais, políticos e históricos que demarcam tal categoria,
demonstrando o pouco e/ou nenhum aprofundamento teórico nos discursos dos (as) discentes. É nesse
contexto, que os (as) docentes nos acenam o desafio posto no cotidiano do curso para romper com a ideia de
sentido único e sujeito único, onde em muitos momentos, se diz para excluir e negar.

1. 4. Arrematando olhares e alinhavando dizeres: algumas considerações

Não se buscou neste texto trazer respostas fixas e inabaláveis, confesso que como no trecho da música de
Lulu Santos que escolhemos para abrir essa escrita, tem certas coisas que não sei dizer, e em verdade ao
longo da pesquisa, em alguns momentos existiram mais perguntas que respostas.

Nos momentos de escuta, percebeu-se a existência de práticas que abalam as certezas, e as conduz à perda
/renovação de sentidos oscilando entre não e sim, quem sabe, talvez. Os enunciados anunciam que as
questões em torno do gênero e da sexualidade no curso de Pedagogia são atravessadas por campos e
políticas de silêncios que se fazem presente tanto no âmbito do currículo enquanto materialidade, como no
âmbito das identidades de alguns (as) discentes e nas relações de poder estabelecidas entre docentes do
próprio curso. Porém, ao mesmo tempo, observamos processos, práticas e sujeitos que enunciam e
reivindicam a iminência desses sentidos, buscando a partir dos silêncios, produzir novos significados e
sentidos sobre gênero e sexualidade no âmbito da formação inicial de professores (as).

Foram sinalizadas pelos (as) docentes suas observações sobre como os momentos de fissura dos silêncios são
recebidos pelos (as) discentes do curso, processos de interlocução que é para alguns (as) marcados pela
abertura a fala e construção de novos saberes e para outros é marcada pela negação de tais saberes. Os (as)
docentes nos acenam a presença dos moralismos e de concepções religiosas como impulso para processos de
negação e silêncio.

É importante ressaltar que inicialmente a presença do silêncio era observada apenas em seus aspectos
negativos, relacionando-se as ausências evidentes, contudo ao realizar uma incursão pelas discussões
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teóricas que tem esse fenômeno como objeto de estudos, outras faces do silêncio puderam ser percebidas e
contribuíram com a construção de um olhar para as fissuras que atravessam o currículo em sua relação com o
silêncio, gênero e sexualidade, desta forma contornos não imaginados foram sendo construídos sobre a
realidade investigada, nesse sentido tais resultados configuram-se como um convite para (re) pensarmos as
palavras, os silêncios e a produção de sentidos em torno do gênero e da sexualidade no interior do curso de
Pedagogia e suas implicações na formação docente.
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Notas

[i] Em alguns momentos o texto trata situações com linguagem em modos diferentes, em algumas situações
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que foram específicas da pesquisadora são retratadas com linguagem no singular/pessoal e em outros
momentos a linguagem pode aparecer mais formal e impessoal.
ii] Uma rede social é composta de núcleos geralmente compostos de indivíduos e organizações ligados entre
si por um ou vários tipos de relações, como valores, visões, ideias, trocas financeiras, amizade, gostos ou
desgostos comuns, conflitos, comércio, relações sexuais, só para citar algumas possibilidades. (PISANI e
PIOTET, 2010 p.34).

[iii] Cabe salientar que o uso da rede social como espaço para troca de ideias sobre o tema em questão incide
no seu potencial destacado por Souto (2012) de favorecer uma interatividade entre os sujeitos, tornando
possível a constituição de grupos que a partir da convivialidade mesmo que efêmera podem trocar
informações comportamentais permitindo a des(construção) de identidades
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