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RESUMO

O presente trabalho alguns resultados das leituras analíticas resultantes do estudo "O silêncio
e naturalização na construção das Masculinidades na Educação Básica", apresentados ao
Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade/ UFBA. Para este fim, entrevistas
semi-estruturadas foram realizadas em uma escola no município de Jequié / BA, durante o
ano de 2012 que, posteriormente, submetidas ao método de análise de conteúdo de Bardin,
permitiram estabelecer o alcance dos objetivos deste estudo que é refletir acerca da escola no
processo de materialidade dos corpos enquanto artefatos performativos de gênero. Neste
sentido, portanto, verificamos que há práticas discursivas culturais que permeiam toda a
escola, guiadas por uma epistemologia dominante, que estabelecem os atos performativos de
gênero, corpos inteligíveis e abjetos dos que discutiremos no texto.

Palavras-Chave: Gênero, corpo, educação básica.

ABSTRACT

This paper presents some findings of analytical readings resulting from the study "Silence and

naturalization in the construction of masculinities in basic education", presented at the

Multidisciplinary Program in Culture and Society / UFBA. To this end, semi-structured

interviews were conducted at a school in Jequie / BA during the year 2012 which subsequently
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submitted to the method of content analysis of Bardin, allowed us to establish the scope of

the objectives of this study is to reflect on school in the materiality of bodies as performative

artifacts of gender. In this sense, therefore, we find that there are cultural discursive practices

that permeate the whole school, guided by a dominant epistemology establishing the

performative acts of gender, intelligible and abject bodies of which we discuss in the text.

Keywords: Gender, body, education.

Este texto apresenta algumas constatações das leituras analíticas resultantes da pesquisa

“Silêncio e naturalização na construção das masculinidades na educação básica”, apresentada

ao Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Para

tanto, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas em uma escola do município de

Jequié/BA no decorrer do ano de 2012 que, posteriormente, submetidas ao método de análise

de conteúdo de Bardin (2011), nos permitiram estabelecer as considerações que se seguem.

Deste modo, nosso ponto de partida está na convicção de que a heterossexualidade

compulsória e a heteronormatividade[3] operam pedagogias e tecnologias culturais capazes

de produzir sujeitos considerados legítimos, normais e naturais em detrimento da produção de

outros que serão destinados à abjeção, ao silêncio, à violência, a patologia e a ilegalidade.

Consolidada nas práticas discursivas culturais dominantes, essa matriz cultural reafirma

políticas e práticas culturais, a fim de efetuar efeitos de verdade sobre as produções das

sexualidades e gênero.

Esses regimes de verdade, imbricados na rede de poder, determinam as posições que os

sujeitos ocupam na sociedade e, concomitantemente, estabelecem, organizam e coordenam a

premissa da heterossexualidade como a única unidade de manifestação das subjetividades

que seja considerada natural, inteligível, legítima e normal. Reiterando-se, assim, a percepção

de que o sexo determina o gênero e o gênero, consequentemente, alinha o desejo e as

práticas sexuais.

Deste ponto, faz-se necessário a compreensão de subjetividade concebida não como essência

ou traço dos aspectos psicológicos, mas como sinônimo de sujeito, como os atributos que

caracterizam o ser humano como sujeito. Da noção de que,

A subjetividade não implica uma posse, mas uma produção incessante

que acontece a partir dos encontros que vivemos com o outro. Nesse

caso, o outro pode ser compreendido como o outro social, mas também
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como a natureza, os acontecimentos, as invenções, enfim, aquilo que

produz efeitos nos corpos e nas maneiras de viver. [...] a “subjetividade

é essencialmente fabricada e modelada no registro do social”

(MANSANO, 2009, p. 111).

Nestes extratos, os modos de subjetivação ocorrerão de forma bastante idealizada, contando

com o auxilio e a vigilância de várias instituições disciplinares e muitos acessórios. “Esse é um

processo constrangido e limitado desde seu início, uma vez que o sujeito não decide sobre o

sexo que irá ou não assumir; na verdade, as normas regulatórias de uma sociedade abrem

possibilidades que ele assume, apropria e materializa”. (LOURO, 2008, p. 44).

Felipe e Guizzo (2004, p. 33) chamam atenção para as questões colocadas a esse respeito ao

relatar que “homens e mulheres, meninos e meninas constituem-se mergulhados nas

instâncias sociais em um processo de caráter dinâmico e contínuo. [...]. A constituição de

cada pessoa deve ser pensada em diferentes espaços e tempos”.

Dessa maneira, a materialidade dos corpos torna-se uma dos principais objetivos das práticas

discursiva dessa “pedagogia dominante”. E, para superar as condições mantenedoras desta

relação de dominação para além das pedagogias culturais de gênero e sexualidade, será

necessário estranhar as formas mais sutis de essencialismo cultural, das noções de pureza,

funcionalidade e abstração do pensamento moderno e provocar uma mudança epistemológica

pautada na ideia de conhecimento como uma ação criadora e interpretativa da sociedade –

“todas as formas de conhecimento são vistas como resultado dos aparatos – discursos,

práticas, instituições, instrumentos, paradigmas – que fizeram com que fossem construídas

como tais” (SILVA, 2011, P. 136).

A partir dessas verificações, vêm à tona os regimes de verdade implicados nas tecnologias

culturais, políticas e pedagógicas das escolas. Os regimes de verdade se constituem, assim,

como uma anatomia política que produz os efeitos de verdade nos corpos, as marcas que

serão referências de um corpo eficazmente natural, normal e legítimo – um corpo

heterossexual.

Este olhar sobre o corpo nos permite reafirmar o que Butler (2010) já havia pontuado em

“Problemas de Gênero”, a institucionalização da heterossexualidade como o modelo único,

saudável, natural e compulsório. Nesse sentido, a matriz heterossexual funciona como um

dispositivo de sexualidade – a heteronormatividade.

Assim, “as normas regulatórias do ‘sexo’ trabalham de uma forma performativa para construir
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a materialidade dos corpos e, mais especificadamente, para materializar o sexo do corpo, para

materializar a diferença sexual a serviço da consolidação do imperativo heterossexual”

(BUTLER, 2001, p. 164). Em outros termos, passa a incidir sobre esse corpo uma norma

hegemônica sob os efeitos da matriz de inteligibilidade, que instituem e mantêm relações de

coerência e continuidade entre sexo - gênero - desejo - pratica sexual, de forma a produzir e

demarcar as formas de como o masculino e feminino devem ser, isto é, os gêneros

inteligíveis.

Dessa forma, “a nomeação é, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e

também a inculcação repetida de uma norma” (BUTLER, 2001, p. 161). O corpo passa, então,

de uma superfície rasa a um processo de fabricação de corpo sexual e generificado, que tem

sua gênese com a nomeação dada no momento do nascimento (ou durante o pré-natal com a

realização do ultrassom) e estendido ao longo da vida em atos performativos, forjando as

produções das subjetividades masculinas ou femininas.

Louro (2000, p.100) corrobora refletindo que,

nas escolas, não apenas as diversas áreas ou disciplinas foram

produzidas sob a perspectiva masculina heterossexual (e, então,

tradicionalmente, deixam de fora os saberes, as experiências e os

problemas das mulheres e dos grupos homossexuais); mas todos os

‘textos’, no sentido amplo do termo, são, geralmente, construídos sob

essa óptica. As práticas quotidianas, os arranjos físicos, a distribuição

espacial e temporal dos indivíduos também inscrevem e reafirmam,

continuamente, as marcas das diferenças sexuais e de gênero.

Podemos dizer, então, que pensar os processos educacionais como um aparato cultural

implica em pensar a educação a partir de temas como a cultura, a linguagem, o poder, a

subjetividade, a diferença, os processos semióticos etc. Requer pensar toda e qualquer

perspectiva educacional como uma política cultural que efetua efeitos de verdade, posiciona

os sujeitos, legitima e normatiza as subjetividades.

Deste modo, é preciso pensar nas conjecturas, nos impedimentos e nas prescrições que fazem

sentido e tem efeitos de verdade, cujas pedagogias objetivam o autodisciplinamento, um

corpo escolarizado, disciplinado e treinado sob uma ótica de um modelo discursivo (LOURO,

2001).

As fronteiras estabelecidas aos corpos sexuais (masculino/feminino) são na verdade
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demarcações que visam tornar homens por meio do projeto de gênero masculino e mulheres

femininas, estabelecendo uma espécie de classificação bastante definida e fixa. Contudo, “ao

classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece divisões e atribui rótulos que pretendem fixar

as identidades. Ela define, separa e, de formas sutis ou violetas, também distingue e

discrimina” (LOURO, 2001, p.16).

Dessa forma, uma pedagogia inspirada nos estudos queer representa uma virada

epistemológica radical que enseja problematizar, contestar, subverter, estranhar todas as

formas “bem comportadas” de conhecimento e de identidade. A epistemologia queer tem seu

foco na cultura, nos processos de significação, na representação, nas estruturas discursivas e

nas instâncias culturais que produzem os sujeitos. Trata-se, portanto, de outro ponto de vista

epistemológico, nesse sentido, perverso, subversivo, impertinente, irreverente, profano e

desrespeitoso (LOURO, 2008; SILVA, 2011).

O prisma aqui proposto para discutir essa temática abre mão das narrativas convencionais a

respeito da pedagogia e amplia seu o escopo, compreendendo-a para além do regime escolar.

Pedagogia num sentindo plural e múltiplo - Pedagogias, como uma metadiscursividades em

torno das produções dos discursos pedagógicos da escola e sobre a escola. Desse modo, como

práticas discursivas pedagógicas, como pedagogias culturais. (SEFFNER; FIGLIUZZI, 2011;

SIMON, 1995; SOMMER, 2007).

Aqui convém esclarecer que entendemos sexo e gênero como ficções reguladoras imersas no

interior de práticas culturais que produzem as exigências dos discursos que instituem os

regimes de verdade, de normalização e naturalização.

Acerca dessa situação estamos interessados em analisar como os demarcadores das fronteiras

dos padrões culturais normalizadores heterossexuais operam no campo da sexualidade por

meio das tecnologias culturais política e pedagógica. Em outros termos, queremos identificar

como a heteronormatividade atua nos múltiplos mecanismos culturais que estabelecem as

fronteiras e também a inculcação repetida da norma hegemônica sob a égide da matriz

cultural heterossexual.

Destacando-se que, ao enfatizar a escola como artefato cultural, estamos afirmando que as

pedagogias culturais presentes nas instituições escolares estão interessadas em estabelecer

as fronteiras e os limites da ordem compulsória entre sexo – gênero – desejo – prática sexual

como marcas nos corpos dos sujeitos.

Discutiremos a partir da categoria temática “A escola como artefato de ficções regulatórias e
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dispositivo da heteronormatividade” as subcategorias temáticas: - Matriz heterossexual como

norma padrão; - Regime de Normalização; - Regime de verdade.

MATRIZ HETEROSSEXUAL COMO NORMA PADRÃO

“Eu sou produto de uma família tradicional, e que se fala com orgulho,

“na minha família não tem homossexual, seja gay, ou seja, lésbica, não

tem.” Então isso é orgulho tanto da parte marital, tanto da parte né, de

pai, mãe, todo mundo comunga da mesma ideia. E a gente é produto do

meio, a gente reproduz aquilo que a gente ouve, a gente vivencia, e

também tem o fator religião, que também influencia muito na hora de

decidir e na hora de aceitar outras visões. Eu entendo outras visões e

aceito, mas não comigo”. (Trecho extraído das entrevistas da pesquisa –

Outubro/2012 )

“O hetero é o normalzinho, homem com mulher, não é isso?

Infelizmente a sociedade é regida por esse padrão, como a gente tanto

citou aqui. Quando extrapola isso aí, a sociedade ignora, a sociedade

rejeita. Sempre gera algum conflito”. (Trecho extraído das entrevistas da

pesquisa – Outubro/2012)

Os relatos descritos acima sinalizam a ideia que permeou todas as outras falas de nossos

interlocutores quando foram convidados a explanar sobre essas questões referidas a respeito

da heterossexualidade como norma, como a única representação legitima das sexualidades,

ou ainda a respeito da “forte convicção de que a nossa sexualidade, seja ela qual for, é um

dado da natureza, da biologia ou até um designo de Deus ou qualquer outro ser

sobrenatural”. (COLLING, 2012[4]). A matriz cultural heterossexual como dispositivo de

normalização, naturalização e controle que produz gêneros inteligíveis.

Nesse sentido, a escola, ao adotar este modelo dominante educacional, põe os mecanismos e

as tecnologias culturais heterossexistas e heteronormativas como imposições a todos e todas,

a fim de alcançar a materialidade de seus corpos com marcas distintas. Por isso, as políticas,

as normas e as convenções culturais da escola nos assujeitam como masculinos e femininos

em um sistema de lógica binária. A partir desse ponto, corrobora-se o entendimento da escola

como artefato de gêneros inteligíveis.

Outro aspecto que merece nossa observação consiste nos atos de currículos como uma
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política cultural que busca garantir as construções e fixações de limites e fronteiras do sexo,

gênero e sexualidades entre os sujeitos, entre o conhecimento/saber e instituições em uma

relação de poder.

Dentro dessa visão, atos de currículo compreendidos como “criações experienciais. Densas de

significantes, que definem situações educacionais, estruturam realidades curriculares e, com

isso, propõem pedagogicamente”. (MACEDO, 2013, p. 116). Atos de currículo não como um

meio, mas como mediadores performáticos. (MACEDO, 2007)

A partir desse mote, as ressalvas dos Estudos Culturais, dos pensamentos da

pós-modernidade, do pós-estruturalismo e do pós-colonialismo implicadas nas ponderações da

Teoria Queer nos permitiram verificar no interior da escola, em uma complexa rede de poder,

as epistemologias sociais dominantes que expressam os significados, as representações e as

marcas construídas das sexualidades e gênero.

Com a premissa de conhecimento como algo dado, natural e pré-existente, os atos de

currículo se despontaram como dispositivos que consistem em desvendá-los. Em outras

palavras, seria dizer que o sexo e as sexualidades seriam dados da natureza, como essência

dos sujeitos. Assim, os atos de currículo, como tecnologias culturais políticas e pedagógicas,

efetuam no interior das práticas escolares a regulação, a normalização e o controle das

subjetividades dos sujeitos.

As enunciações esbarraram, também, na constatação de que as sexualidades não são

explicadas e naturalizadas apenas no nível dos processos escolares, mas, também reiteradas

pelas pedagogias culturais presentes na escola, tais como as práticas discursivas religiosas.

Podemos, portanto, perceber que a influência das verdades absolutas das religiões, neste caso

especial, do pensamento cristão se constitui no interior dos processos formativos da escola

em mecanismos eficientes nas produções das subjetividades heterossexuais como um dado da

natureza divina e ou um dom, logo, uma condição legítima, pura e imaculada de sexualidade.

Talvez seja muito oportuno trazer à nossa reflexão, as ressalvas de Jimena Furlani de que se

faz necessário discutir a respeito do discurso religioso a partir de representações acerca dos

gêneros e das sexualidades (supostamente descritos e escritos em épocas remotas) e acerca

de seus efeitos sobre os saberes tidos como verdades inquestionáveis.

Grespan e Goellner (2011, p.104), acrescentam que, “a sexualidade tornou-se um campo de

disputa de discursos religiosos, científicos, médicos e políticos que pretendem defini-la,

delimitá-la, naturalizá-la. Um campo que envolve formas de poder-saber que, ao mesmo
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tempo, controlam e incitam”.

Desse ponto, feitas as observações que se nos apresentaram durante esta leitura analítica

retomamos a ideia que norteou esta reflexão categórica, que é a convicção da existência de

pedagogias fora do âmbito da escola que produz educação, que disciplina os sujeitos, que

efetua modos de viver, de portar, de vestir, de falar e gestuais que estão associadas a uma

rede de poder e mecanismos empenhados em construir corpos dóceis, como já sinalizou

Foucault (1999b) ou ainda corpos inteligíveis, que pesam, que fazem sentindo, como coloca a

Butler (2010).

A despeito da ignorância produzida pelos mesmos mecanismos discursivos pedagógicos sobre

as sexualidades, no campo curricular, de modo especial, Michael Apple (2011, p.72) escreve

que “sempre existe [...] uma política oficial, uma política que exprime o conflito em torno

daquilo que alguns veem simplesmente como descrições neutras do mundo e outros, como

concepções [...] que privilegiam determinados grupos e marginalizam outros”.

Para concluir, consideremos eficiente transcrever como estratégia didático-metodológica à

questão que compreende esta leitura analítica aquilo que expressa Henry Giroux e Roger

Simon (2011, p. 122 -124):

muito da luta pedagógica consiste exatamente nisto: testar as formas

pelas quais produzimos significados e representamos a nós mesmos,

nossas relações com os outros e com o ambiente em que vivemos.

Assim, procedendo, fazemos uma avaliação do que nos tornamos e do

que não mais desejamos ser. Também nos capacitamos a reconhecer as

possibilidades ainda não concretizadas e a luta por elas.

Pensar corpo é pensar em marcas. Refletir marcas é analisar produção cultural e suas

tecnologias operacionais. De modo que, a escola, como uma instância cultural, produz suas

próprias práticas discursivas pedagógicas e se articula com as demais práticas discursivas

culturais na produção de significados e representações dos corpos em atos performativos de

sexo e gênero inteligíveis como uma política cultural da escola.

REGIME DE NORMALIZAÇÃO...

“Eu vejo no dia-a-dia as pessoas determinado como a menina tem que

ser, como é que o menino tem que ser. Como é que o menino tem que

brincar todas as coisas nos mínimos detalhes. Como tem que falar, “fale
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direito, fale igual a homem”. [...] Então, “fale direito, fale como

homem”, “senta como menina, senta direito. [...] Esse padrão existe, eu

percebo, que a menina ela tem que se comportar de uma forma. Mesmo

hoje, como falam que o mundo hoje está mudado, a modernidade, mas

não é verdade. Existe ainda um padrão a ser seguido sim”. (Trecho

extraído das entrevistas da pesquisa – Outubro/2012 )

Podemos perceber aqui a reiteração das expectativas, das demandas e das obrigações sociais

que derivam do pressuposto da heterossexualidade como norma. De modo que, “os corpos

considerados ‘normais’ e ‘comuns’ são, também, produzidos através de uma série de

artefatos, assessórios, gestos e atitudes que uma sociedade arbitrariamente estabeleceu

como adequados e legítimos.” (LOURO, 2008, p. 87).

Neste contexto, a heteronormatividade como uma expressão dos anseios da norma dominante

estabelece as fronteiras que reiterarão os atos performativos de gênero, as abjeções e os

processos de violências, tais como a homofobia, a misoginia, etc. Nas mais diversas práticas

discursivas pedagógicas esse conjunto de imposições aparece de forma coercitiva imbricada

nas prescrições pedagógicas presentes nas escolas que visam regular, controlar e disciplinar

os corpos a luz das normas regulatória do sexo.

É a partir dessas verificações que cotidiano escolar voltamos nosso olhar para a prática

discursiva pedagógica docente que se constitui em um eficaz mecanismo de controle,

normalização, naturalização no processo de produção de subjetividades na escola escola.

Deste modo, dado o caráter cultural da escola e o posicionamento de seus sujeitos à luz das

bases epistemológicas em vigor, as fronteiras e os limites evidentes nas praticas discursivas

pedagógicas apontam a dimensão biológica e a concepção de sexualidade como essência

natural dos sujeitos e revelam que tais práticas discursivas constituem-se excelentes

dispositivos para operar e realizar os efeitos de verdade heteronormativas. Pedagogias como

um mecanismo que aciona tecnologias culturais, políticas e pedagógicas na imposição e

reiteração das normas regulatórias do sexo.

Outro aspecto que reitera nossas constatações está associado ao processo de naturalização da

heterossexualidade à ideia de um princípio a ser seguido na constituição das subjetividades.

Neste sentido, as práticas discursivas pedagógicas buscam produzir os gêneros inteligíveis e

silenciar, por via da ignorância, as outras expressões das sexualidades e gênero que não

fazem sentido: as subjetividades abjetas e dissidentes.
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As marcas destas pedagogias culturais de gênero e sexualidade que operam pelas normas

culturais dominantes estabelecem arranjos políticos de instâncias muito bem posicionadas nas

estruturas culturais e seus múltiplos mecanismos disciplinares, de controle e vigilância,

consolidados em um regime de normalização dentro do espaço escolar.

Essas marcas culturais produzem os efeitos de verdade de maneira que assujeitam

subjetividades e posições como padrão de normalidade e anormalidade. Assim, elas também

se confirmam como limítrofes das sexualidades e gênero. Fronteiras capazes de dizer quem

são os sujeitos legítimos, inteligíveis e quem são os sujeitos anormais, ilegais, patológicos.

Dessa maneira, as diversas pedagogias culturais presentes na escola estarão sempre

empenhadas na materialidade dos corpos inteligíveis: continuamente reiterado, repetindo e

reforçando os atos performativos de gênero, no intuito de produzir sujeitos coerentes à luz da

norma compulsória regulatória do sexo.

Os limites entre os regimes de verdade e os regimes de normalização implicados nas

tecnologias culturais política e pedagógicas são quase imperceptíveis e agem de maneira

sinérgica na produção dos corpos masculinos e femininos.

Outrossim, nas propostas educacionais da Educação Básica, a educação para as sexualidades

ainda é um grande desafio, pois mesmo sendo assegurada nas propostas curriculares,

vivenciam-se grandes entraves na prática cotidiana das escolas, muitos tabus, preconceitos e

uma visão pautada sob uma ótica normativa, compulsória e unicamente heterossexual.

Percebe-se que alguns conhecimentos encontram-se engessados em disciplinas

heteronormativas, em modelos hegemônicos e excludentes, os quais hierarquizam as

diferenças sexuais e as diversas formas de se viver as sexualidades fora da matriz

heterossexual.

Nesse sentido, Louro (2000, p. 49) relata que “a escola está absolutamente empenhada em

garantir que os seus meninos e as meninas se tornem homens e mulheres ‘verdadeiros’, o

que significa dizer homens e mulheres que correspondam às formas hegemônicas de

masculinidade e feminilidade”.

Silva corrobora com nosso argumento quando diz que, “a sexualidade, embora fortemente

presente na escola, raramente faz parte do currículo. Quando a sexualidade é incluída no

currículo, ela é tratada simplesmente como uma questão de informação certa ou errada, em

geral ligadas a aspectos biológicos e reprodutivos” (2011, p. 108).

Estamos acostumados a presenciar nos espaços escolares, as noções e ideias pré-concebidas

06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/pedagogias_culturais_e_estudos_queer_as_praticas_discursivas_peda.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-19,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



em relação à mulher e ao homem, a partir das diferenças de sexo, em uma perspectiva

apenas binária e não numa abordagem que contemplem as outras formas de sexualidades,

isto é, as sexualidades dissidentes. São atitudes que, na maioria das vezes, acabam se

transformando em motivos de injúrias e homofobia, sem dar-se conta do que está por trás

desses processos de abjeção.

A esse respeito, Freitas (2011) aponta que o termo “sexualidades dissidentes” surgiu para nós

a partir dos escritos de Gayle Rubin (1984, 1989), que o empregou para tratar das

sexualidades que estavam à margem (fora do que é considerado legítimo, legal e aceitável):

sexualidades não reprodutivas, homossexuais, fora do casamento, em lugares públicos,

intergeracionais, pornográficas, sadomasoquistas e outros.

Cabe ressaltar também o que relata Louro (2000, p. 100), ao tratar das identidades marcadas

e invisíveis (as diferentes), que “nas escolas, não apenas as diversas áreas ou disciplinas

foram produzidas sob a perspectiva masculina heterossexual”, mas Relegou historicamente os

saberes, as experiências e os problemas das mulheres e das sexualidades dissidentes, das

questões das minorias sociais.

Louro (1997) descreve que “diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso.

Na verdade, a escola produz isso”. Assim sendo, Henry Giroux (Apud ZUIN & PUCCI, 2007, p.

52) reitera o argumento apontando que “o currículo contribui para a reprodução das

desigualdades e das injustiças sociais”.

Portanto, conforme Alvarenga e Igna (2004, p.70), “a escola configura-se como mais uma

instância onde circulam saberes sobre o corpo e as sexualidades. Nós, professores, estamos

comprometidos diretamente com a (de)formação dos corpos dos estudantes”.

Por isso, é necessário nos questionarmos como as pedagogias produziram e produzem os

corpos, as diferenças entre eles e que efeitos elas têm sobre as subjetividades dos sujeitos

escolares. Cabe, então, inventariar como os processos escolares configuram as diferentes

práticas corporais nos processos de ensino e aprendizagem, na organização e no

planejamento curricular e pedagógico dos valores, conhecimentos, gestos, competências e

habilidades tidos como masculinos ou femininos.

REGIME DE VERDADE...

“Pra mim é anormal, quando começam a querer extrapolar a coisa. Eu

acredito que tem que ter respeito como falei, como falta respeito com
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eles mesmo. A exemplo de grupos gays que vão se prostituir, vão... Não

é?

! [...] Culturalmente não será uma coisa normal. Então, a anormalidade

eu acho que é, mais ou menos isso, ao de pessoas que optam seguir sua

opção sexual, mais querem extrapolar e até difamar a sua própria

categoria”. (Trecho extraído das entrevistas da pesquisa - Outubro/2012

)

Tal situação mostra a homossexualidade como o modelo de comportamento fora do normal,

imoral, promíscuo, etc. Observa-se que há uma reiteração da noção das sexualidades como

uma opção, uma escolha pela qual cada sujeito opta vivenciar seus desejos e suas

subjetividades. Tanto na escola como fora dela estas práticas discursivas pedagógicas deixam

marcas culturais que são constantemente reiterados, remoldados e referidos, de modo a

produzirem os efeitos de verdade que se pretende.

Assim, o dispositivo da sexualidade funciona como uma sobrecarga de discursos ordenado à

produção de uma homeostase do corpo social. “O dispositivo de sexualidade tem, como razão

de ser, [...] anexar, inventar, penetrar os corpos de maneira cada vez mais detalhada e

controlar as populações de modo cada vez mais global”. (FOUCAULT, 2001, p. 101). O que

nos permite dizer que as práticas culturais se configuram numa espécie de matriz cultural do

sexo capaz de produz verdades sobre as subjetividades dos sujeitos, como uma espécie de

ciência do sexo associada ao discurso científico, denominada por Foucault de Scientia

Sexualis. (FOUCAULT, 2001). De tal modo, ele reforça nosso argumento ao dizer que,

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de

verdade: Isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os

enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e

outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a

obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o

que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 1993, p. 12).

O autor esclarece ainda, que se deve compreender o poder como uma situação estratégica

complexa numa determinada sociedade, exercido a partir de muitas posições e em meio a

relações de desigualdades e móveis. O poder proveniente de todos os lugares, isto é, como

uma rede de poder, que a partir dos inúmeros pontos de relações produz resistência ou

pontos de resistências que introduzem clivagens que se deslocam na sociedade. Nos termos
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do próprio autor, “trata-se de imergir a produção exuberante dos discursos sobre o sexo no

campo das relações de poder, múltiplas e móveis”. (FOUCALTU, 2001, p. 93).

Assim, tanto a rede de relações de poder como os pontos de resistências, que forma o outro

termo nas relações de poder, constituem “um tecido espesso que atravessa os aparelhos e as

instituições, sem se localizar exatamente neles”. (FOUCAULT, 2001, p. 92). Isto é,

atravessam as estratificações sociais e as identidades individuais. O poder pensado como “as

multiplicidades de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem constitutivas

de sua organização; [...] as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou

cristalização institucional toma corpo [...] nas hegemonias sociais”. (FOUCAULT, 2001, p. 88).

Segundo Foucault (2001, p. 98), “nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais

rígido, mas um dos dotados de maior instrumentalidade: utilizável no maior número de

manobras, e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às mais variadas estratégias”.

Em termos foucaultiano, os conjuntos de estratégias que se desenvolvem os dispositivos

específicos de saber e poder sobre o sexo, isto é, os mecanismos disciplinar, de sujeição, e

controle são tecnologias de dominação, que se tornam aparatos de poder no interior da

linguagem. Dessa maneira, para ele, todas as leituras analíticas acerca das sexualidades

devem ser considerados a partir de uma história dos discursos. (FOUCAULT, 2001).

Por conseguinte, Judith Butler (2010, p.139) acrescenta que, “o corpo culturalmente

construído será libertado, não para o seu passado ‘natural’, nem para seus prazeres originais,

mas para um futuro aberto de possibilidades culturais”.

Neste sentido, debatendo com Louro (2000), as escolas sempre estiveram preocupadas em

disciplinar, normalizar e controlar os corpos dos sujeitos. “As escolas preocupam-se,

quotidianamente, com a vigilância da sexualidade dos seus meninos e das suas meninas. Não

resta dúvida de que [...] a escola continua a ser, hoje, um espaço importante de produção

dessas identidades”. (LOURO, 2000, p.47). Por isso, a instituição escolar ao mesmo tempo em

que negou seu interesse na sexualidade, dela se ocupou. Não há como fugir de que as escolas

são instâncias culturais privilegiadas de ficções de subjetividades, que pretendem produzir

sujeitos em conformidade com as normas regulatória do sexo, isto é, de acordo com os

padrões estabelecidos.

CONSIDERAÇÕES NÃO FINAIS...

Esta pesquisa apontou para uma possível ampliação da concepção de pedagogia. Pedagogia

percebida como pedagogias e implicada numa rede de poder no interior da linguagem. Isto é,
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pedagogias como práticas discursivas pedagógicas, ou ainda como pedagogias culturais que

acionam tecnologias e mecanismos que operam na materialidade dos corpos, na produção dos

sujeitos e das sexualidades num contexto de regimes de normalidade e verdade sob a

perspectiva da norma dominante de gênero e sexualidade – a heteronormatividade.

Este estudo se propôs também, inspirados nos Estudos Queer mobilizar um ensaio, ainda que

de forma elementar, de uma pedagogia com inspirações queer. Outra perspectiva que

percorrendo na contramão das normas regulatórias do sexo pudesse causar certo

estranhamento e desconforto nas formas mais conservadoras e tradicionais de se pensar as

pedagogias que produzem os atos performativos de gênero e os sexos fictícios.

Ou ainda como uma nova forma de produzir política cultural que considerasse que, o

posicionamento político da escola não está dissociado da posição dos sujeitos que a compõem.

Sejam sujeitos dissidentes, hegemônicos, sujeitos abjetos ou sujeitos legitimados pela norma,

todos ocupam uma posição na rede de poder e acionam pedagogias culturais que efetuam

mecanismos que produzem efeitos de verdade, significados e representações das sexualidades

e subjetividades dos sujeitos.

Nesse sentido, professores, estudantes, técnicos, analistas e demais colaboradores do

universo escolar são sujeitos curriculantes de tecnologias culturais e pedagógicas implicados

nas relações de poder. São produtores culturais, militantes de políticas culturais que estão

inseridos numa árdua produção sociocultural instituída e instituinte de subjetividades.

Concernente a toda essa discussão, fica evidente que os caminhos tomados pela escola não

estão neutros ou isentos de práticas políticas intencionais. Há práticas discursivas culturais

que permeia todo fazer escolar, guiado por uma epistemologia dominante que estabelece a

matriz heterossexual como norma, como princípio natural e essência do sujeito.

Portanto, faz-se necessário um deslocamento de sentidos, representações e posições sociais e

políticas capazes de (re)pensar as subjetividades sob a perspectiva das novas políticas de

gênero: sexo e gênero como ficção, como atos performativos. Assim, acreditamos que

borrando os limites e as fronteiras desta matriz de inteligibilidade de gênero poderemos,

então, pensar em novas possibilidades de produções culturais das subjetividades sem as

marcas da subalternidade, do ridículo, da injúria, da violência, dos limites fixos e das

fronteiras que limitam as possibilidades outras.
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