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Resumo: O presente artigo trata de experiências no processo de coeducação de 13º Grupo Escoteiro
Uirapuru de Sergipe. Para pensar por essa possibilidade, de uma educação que perpassa a vida e produz
subjetividades, me utilizo de autores da Filosofia da Diferença, entre eles estão: Deleuze, Foucault e Guattari.
O texto apresenta uma pesquisa cartográfica desenvolvida com três mulheres que passaram ou ainda
participam do 13º Grupo Escoteiro Uirapuru de Sergipe. Tendo por objetivo cartografar experiências de
mulheres no movimento escoteiro. No escotismo e em tantos outros dispositivos educacionais, em seus
fundamentos, são ensinados valores que conduzem as mulheres a enquadramentos sociais, que seria um
modelo do que ser, e, induz demarcações de comportamentos que correspondem a padrões construídos
socialmente.
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Abstract: This paper deals with experiences in the coeducation of 13th Scout Group Uirapuru Sergipe
process. To think for this possibility, an education that permeates life and produces subjectivities, use me
author of the Philosophy of Difference, among them are: Deleuze, Guattari and Foucault. The text presents a
cartographic survey conducted with three women who have or participate in the 13th Scout Group Uirapuru of
Sergipe. With the objective mapping experiences of women in the scouting movement. Scouting and many
other educational devices, in its fundamentals, values &8203;&8203;that lead women to social frameworks
are taught, that would be a model to be, and induces demarcations of behaviors that match patterns socially
constructed.

Keywords: subjectivities, scouting woman.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa aborda aspectos da presença da mulher no movimento educacional escoteiro, pensando o
processo de coeducação[iii] e as produções de subjetividades nesse percurso. Trabalhando com
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subjetividades de mulheres que perpassaram o 13º Grupo Escoteiro Uirapuru de Sergipe (GEU), desde sua
criação, em 1983, até os dias atuais. Partindo da questão: como compreender as construções das
subjetividades de mulheres no movimento escoteiro?

Apenas recentemente o escotismo passou a ser misto e a promover atividades voltadas a meninos e meninas
mutuamente, ou seja, numa ideia de educação voltada a permitir a inter-relação entre homens e mulheres,
bem como partisse de princípios de igualdade.

Este texto baseia-se em pesquisa cartográfica desenvolvida com três mulheres que passaram ou ainda
participam do Grupo Escoteiro Uirapuru. Em suas falas desvelaram-se experiências, narrativas, signos,
elementos educacionais, ensinamentos, conceitos de mulher, subjetividades e diversos outros elementos.

Propomos pensarmos o conceito de educação não apenas no sentido escolarizado. Tendo em vista, todo o
legado herdado da modernidade, que nos reafirmou a ideia de que a escola é o lugar para formar o cidadão, o
sujeito uno, e muitas vezes nos esquecemos de que educação está na vida.

O movimento escoteiro assim entendido é uma instituição educacional, não escolar. Um território permeado
de encontros e desencontros de devires[iv] e multiplicidades[v]. Estes se compõem em movimentos que são
de aprendências e ensinâncias, que estão sempre em processo de construção, produzindo outros
movimentos, subjetividades, novos conhecimentos, ou seja, educação é termo muito mais amplo do que nos
foi e é ensinado.

METODOLOGIA

Neste estudo, fazemos uma abordagem qualitativa, utilizando-se da cartografia. Entendendo que, esta
perspectiva de análise que permite compor um processo de pesquisa, que compreendeu as subjetividades dos
sujeitos, a partir dos elementos do sensível e demais impressões que permeiam o social.

No campo empírico, neste caso foi grupo escoteiro estudado, coletamos dados e impressões que auxiliassem
nas análises. Procedemos com dois blocos de entrevistas com três mulheres que passaram ou ainda
participam do GEU, que foram lobinhas, escoteiras, guias, pioneiras ou chefes[vi]. Estas entrevistas foram
semi-estruturadas e tinham um roteiro voltado a questões acerca das experiências dessas mulheres com o
movimento escoteiro, sobre as atividades, as características, os signos, os elementos educacionais, os
ensinamentos, os conceitos de mulher, e alguns outros questionamentos que acabaram por ocorrer neste
percurso.

Esta abordagem empírica tem por objetivo identificar, a partir da análise de falas, conceitos presentes que me
indique valores passados do movimento escoteiro para essas mulheres, que compõe uma moralidade, e, que
subjetiva essas mulheres numa “ideia de uma subjetividade de natureza industrial, maquínica, ou seja,
essencialmente fabricada, modelada, recebida, consumida” (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p.33). Visto que, a
análise a partir do método cartográfico “não tem nada a ver com explicar e muito menos revelar” como nos
propunha o Iluminismo (ROLNIK, 1989, p.3). Afinal, a cartografia permite mapear essas experiências com o
escotismo, que são variantes e moventes a todo tempo.

Quanto ao procedimento da cartografia Kohan indica que “cartografar (construir, experimentar, de forma
aberta, um campo de conectividade)”, é uma perspectiva de pensar o “método do não método, o rizoma
assinala para uma ética da pesquisa, de experimentação permanente, criação sem fim que expande o
múltiplo” (2007, p.55).

Dessa forma, em se tratando de cartografar subjetividades de mulher no movimento escoteiro, este
procedimento me permitiu sair da lógica da representação para uma lógica das multiplicidades e dos devires,
em que pude acionar as possibilidades de pesquisa numa perspectiva rizomática, compondo um plano de
imanência.
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RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO

EXPERIÊNCIAS QUE PERPASSAM AS SUBJETIVIDADES DAS MULHERES NO ESCOTISMO

Iniciamos as entrevistas pensando em três mulheres, para elas demos nomes relacionados a elementos do
escotismo Raksha, Akelá e Lis. Nessas três fomos encontrando multiplicidades, outras mulheres em nossas
conversas. São subjetividades nômades de mulheres, meninas, mães, esposas, chefes, Akelás, filhas, irmãs,
lobinhas, escoteiras, guias, pioneiras, aventureiras, flores de lis, e outras tantas.

As experiências estão perpassando a construção das subjetividades dessas mulheres de tal forma que trazem
em suas falas os encontros que vivenciaram no escotismo. Cada uma, que comporta muitas. Mesmo quando
questionadas pela mesma situação apresentam experiências singulares. Visto que, “a experiência, a
possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase
impossível nos tempos que correm” (LARROSA, 2001, p.7). Desses primeiros momentos com o movimento
escoteiro na fala de Lis ela apresenta um pouco da ideia que o escotismo passa de aventura, de desbravar e
participar do grande jogo, quando ela diz que,

Imagina uma tropa de meninas com um bastão na mão, que na minha época
chamava bastão, não sei se chama assim agora. Uma tropa de meninas. Era mágico.
Era uma coisa radiante, porque você sair, se deslocar para Catedral, andando e
cantarolando. Canções que na época da primeira reunião não sabia e não conhecia. E
a gente ir brincar, de uma forma espontânea, sem compromisso, passar uma tarde
realmente de lazer.[vii]

Entre as experiências nos diversos ramos do movimento algumas marcaram a singularidade de cada uma
dessas mulheres. Para Raksha uma das coisas que mais lhe marcou no movimento foi o momento de
passagem da tropa escoteira para tropa sênior. A passagem costuma marcar uma mudança importante para o
membro juvenil, ele deixa o ramo, que por vezes passou anos de sua vida, e segue para outro, com
atividades diferenciadas do anterior, e acabado por apresentar ao escoteiro a difícil tarefa de crescer e
reconhecer essa mudança. Em suas lembranças sobre este momento ela diz que,

No ramo sênior eu lembro de uma atividade que foi uma passagem do ramo
escoteiro para o ramo sênior foi uma atividade que agente tinha que caminhar com
mochila com as coisas todas da gente até um sitio do chefe na época. E eu tive a
primeira noite com os mais velhos do que eu. Eu era só escoteira e estava fazendo a
passagem pra ser guia. Então assim eu tava muito acanhada, tudo assim tudo
maiores e eu uma escoteira no meio deles. Nessa minha passagem, eu tava assim
num terreno muito dificultoso pra mim, porque assim eles já tinham experiência e
aquilo tava começando pra mim.[viii]

Para Akelá as experiências que lhe perpassam têm muita relação com as que atravessam seus lobinhos e
escoteiros. São momentos que marcam o campo do sensível, são marcas, vestígios, singularidades,
encontros, que nessas entrevistas estão a percorrer sua fala.

A grande experiência minha, a primeira grande experiência é a promessa. Então,
toda vez que eu faço uma promessa com um menino parece que eu to fazendo
minha promessa. Então foi minha grande experiência, foi assim minha grande
emoção no movimento escoteiro foi minha própria promessa. E depois cada
conquista dos meninos é como se eu tivesse conquistando também. Então cada
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Cruzeiro do Sul que eles conquistaram, cada lis de ouro que os meninos
conquistaram, cada especialidade e cada pequena coisa que os meninos conquistam,
desde acender a fogueira quando eu vejo a felicidade deles acendendo a fogueira.
Então assim as pequenas conquistas. E o que me emociona assim, eu tinha assim eu
me sinto com dever cumprido quando encontro hoje meus ex-lobinhos, meus
ex-escoteiros dizer o quanto o movimento escoteiro ajudou eles, o quanto foi bom
eles terem sido escoteiros.[ix]

Mãe Loba ingressou no movimento escoteiro com seu irmão mais novo, e por influência de um amigo de seu
pai que era chefe no GEU. Foi gostando e ficando, e acabou por passar mais de dez anos no escotismo
passando de lobinha até chegar a ser chefe escoteira.

Akelá não foi membro juvenil. Seu irmão fazia parte do movimento que ainda era somente para homens. Com
a necessidade de uma chefe mulher seu irmão a chamou para substituir. Sempre quis fazer parte do
movimento escoteiro, quando pequena não quis ser bandeirante. Jovem queria fazer parte do Clã Misto do
Uirapuru, mas não conseguiu entrar porque era um grupo muito fechado. Quando o grupo precisou de
mulheres para a Alcateia ela foi convidada. Desse início da entrevista conta que,

Quando eu entrei a alcateia era só de meninos, depois quando a gente fez a
coeducação eram só meninos, eram bem poucos, agora não lembro quantas crianças
tinham. Eu sei que eram bem poucas. Eu não sabia nada de movimento escoteiro.
Não tinha a facilidade de internet, de livros, não tinha nada. Eu entrei com a cara e a
coragem e fui aprendendo na marra, na tora mesmo. Eu vim fazer curso, nem
lembro quando, só sei que foi depois de dois ou três anos, depois que vim fazer
curso. E assim acho que agora eu analisando, eu acho que os lobinhos, os meus
primeiros lobinhos eles pegaram uma pessoa inexperiente que não sabia nada do
movimento escoteiro, eu acho que eu acabei prejudicando alguém, assim com
especialidade.[x]

Lis foi convidada para o movimento por uma colega de escola e vizinha, quando tinha mais ou menos 11
anos. Foi preciso convencer sua mãe de que era uma atividade séria. Para ela ir ao grupo era um momento
de liberdade, já que seus pais não a deixavam sair muito. Por isso, o escotismo lhe foi encantador à menina
aventureira. Com o tempo sua irmã mais nova e colegas da escola foram integrando o movimento. Quando
saiu do movimento estava na tropa sênior com aproximadamente 17 anos.

Portanto, pensar as subjetividades dessas mulheres no território do escotismo perpassa por compreender a
experiência de cada uma com o movimento. Essas experiências têm mostrado o tanto de inusitado que
encontram-se nas atividades escoteiras, que diferem dos modelos constituídos e pensados para o escotismo.
As mulheres entrevistadas apresentaram possibilidades e movimentos que sem suas experiências e
singularidades não poderia encontrar.

SUBJETIVIDADES DE MULHERES ESCOTEIRAS

Nesse grande jogo do escotismo, um território educacional, são ensinados e aprendidos conhecimentos,
fundamentos, valores que produzem marcas, aqui trato das possíveis que constroem subjetividades de
mulheres no movimento escoteiro. São linhas que estão a atravessa-las. As palavras de ordem estão a
construir discursivamente essa subjetivação, no escotismo se produz subjetividades específicas, mas não
delimitadas, finitas, muito pelo contrário são permeadas de multiplicidades. Existem linhas de fuga é o que
possibilita a potência do desejo agir. Afinal, as mulheres estão prenhas de multiplicidades[xi], de linhas
segmentariedades duras e binárias, estratos, territorialidades, linhas de fuga e movimentos de
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desterritorializações.

Toda a ação que está organizando as materialidades de nossa sociedade produz
subjetividades. Toda a subjetividade é coletiva e singular e todo o movimento, todo o
deslocamento e afecções produzem subjetividades. Uma ação pode produzir
agenciamentos desta subjetividade assim como suas linhas de fuga; são ações que
produzem o tempo e todo o tempo estamos atravessados por ambas as linhas e mais
ainda outras mais (FELDENS, 2008, p.83).

O que resiste aos enquadramentos é a diferença, a singularidade e a criação. Essas mulheres por vezes fogem
dos enquadramentos sociais feitos a mulher quando Lis saudosa me diz “eu já sou meio garotona, gostava de
folia, dessas coisas de menina aventureira”[xii]. No decorrer da fala a moral começa a pesar sobre as linhas
de composição e decomposição e destino da mulher se impõe sob a subjetividade
mulher-garota-menina-aventureira e completa com: “o movimento escoteiro precisa da mulher, para passar o
ensinamento que a gente teve e pode passar para nossos filhos, os nossos maridos, para nossas irmãs e o
futuro vem ai”[xiii]. Entretanto, nós mulheres não podemos esquecer que “mulheres não tem destino, fadário.
Mulheres multiplicam as linhas, centenas, milhares, infinitas; mulheres são devir; devir mulher” (FELDENS,
1999, p.86).

Essas subjetividades estão sendo fabricadas no escotismo, em uma multiplicidade de agenciamentos com
diversos elementos que estão a nos afectar, produzindo sempre outras e infinitas afecções. As linhas de fuga
possibilitam romper as raízes e iniciar diversas outras ligações. Nessa incessante construção, a subjetividade
não é total ou única, por isso desliza em nossas mãos. Akelá me diz que “como a gente muda, o mundo
inteiro muda. Então, a gente... eu não posso ser sempre a mesma pessoa”[xiv], por isso que estou lidando
com mulheres, três delas e ao mesmo tempo muitas.

Mulheres, ou melhor, mulher é um conceito historicamente e culturalmente construído. Discursivamente uma
concepção dual que separa homens e mulheres, ganhou grau de legitimidade não só social, como também
biológica, em uma sentença universal em seu valor e específica em sua intensidade. “Nossas ideias sobre a
biologia emanam de certas concepções prescritivas de gênero, culturalmente determinadas e historicamente
discretas, cuja força normativa deriva do discurso da biologia, que está em si sujeita a forças hegemônicas”
(CHANTER, 2011, p.12).

Essa ideia de dualidade homem/mulher acaba por ser uma contradição, em vista da existência das
multiplicidades no mundo, a “sexualidade é uma produção de mil sexos” (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.72),
não é mensurável, a sexualidade está atravessada por devir mulher e pelo devir homem e por possíveis
outros devires. Para isso Foucault nos indica “os humanos são feitos para viver também numa multiplicidade.
O homem é ao mesmo tempo conjugal e social: a relação dual e a relação plural são ligadas” (FOUCAULT,
1985, p.155).

A epistemologia feminista com seu legado cartesiano nos colocou uma ideia de sujeito unificado, produzidos
maquinicamente. “Os sujeitos são colocados como se fossem essencialmente os mesmos, e quaisquer
diferenças entre os indivíduos são tratadas como incidentais, irrelevante ou contingentes aos próprios
interesses da filosofia” (CHANTER, 2011, p.82). Essa construção discursiva tem incidido na produção de
subjetividades, mas as práticas educacionais têm que perceber a diferença e não trabalhar para a sua
eliminação, o outro está ao nosso lado, e não nos deixa esquecer de sua existência.

Com as discussões acerca de outro conceito que é o de gênero a partir da década de 60 acabou por
incorporar certo universalismo. As questões de gênero foram levantadas, criando um modelo delimitado de
raça, classe, sexualidade e gênero. Por muitas vezes o feminismo que levantava a defesa em prol das
mulheres, acabou por excluir as mesmas mulheres, mas que não se encaixavam nos modelos teóricos
estabelecidos. Foi assim com o movimento feminista que centrou-se na critica ao lugar secundário que a
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mulher ocupou historicamente e culturalmente na humanidade, mas as mulheres negras ficaram distantes
dessa discussão. Já o marxismo só levou em consideração as mulheres trabalhadoras, as não participantes da
força de trabalho ficaram fora das teorizações.

A historiadora estadunidense Joan Scott, que em seu artigo Gender: A Useful Category of Historical Analysis
(Gênero: uma categoria útil de análise histórica - 1986), em que faz um deslocamento da ideia de gênero que
foi utilizada até então pelo movimento feminista principalmente das décadas de 60 e 70 como campo de
oposição entre homens e mulheres, e parte para uma concepção de gênero como categoria de análise
histórica, perpassada pelas relações de saber e poder, de acordo com a perspectiva pós-estruturalista, e
tendo em vista as possibilidades sugeridas nas análises feitas por Michel Foucault. Propondo um campo mais
estruturado para as análises da História da Mulher, seu texto me serviu para compreensão de como transitar
e propor estas discussões no movimento escoteiro.

O desvio para o gênero na década de 80 foi um rompimento definitivo com a política
e propiciou a este campo conseguir o seu próprio espaço, pois gênero é um termo
aparentemente neutro, desprovido de propósito ideológico imediato. A emergência
da história das mulheres como um campo de estudo envolve, nesta interpretação,
uma evolução do feminismo para as mulheres e daí para o gênero; ou seja, da
política para a história especializada e daí para a análise. (SCOTT, 1992, p.64-65)

Já a filosofa estadunidense Judith Butler, também pós-estruturalista, tem voltado suas pesquisas para o
campo do feminismo, Teoria Queer, filosofia política e ética. Seu livro Gender Trouble: Feminism and the
Subversion of Identity - 1990 (Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade) tem deslocado e
desconfigurado o conceito de gênero, pensando seus aspectos fundacionais e as implicações de poder
inseridas nessa conceituação, bem como investigar o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória.
Propõe que a pesquisa no campo do gênero tem que se permitir encontros interdisciplinares ou quem sabe
pós-disciplinares nos discursos para conseguir “resistir à domesticação dos estudos sobre o gênero ou dos
estudos sobre o gênero ou dos estudos sobre as mulheres, de radicalizar a noção de critica feminista”
(BUTLER, 2003, p.12). Para tanto, não me preocupo em produzir um discurso de mulherzinhas ou grandes
heroínas, caminho pelas intensas e possíveis subjetividades de mulheres que estão a habitar o movimento
escoteiro. Portanto, o conceito de mulher está compondo e decompondo, sendo atravessado pelas
multiplicidades que a contemporaneidade tem nos colocado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU ALGUMAS COMPREENSÕES E DESLOCAMENTOS DESTE MOMENTO

Com este estudo passei a compreender que o problema da inclusão da mulher entre os escoteiros perpassa
pelo entendimento de que não devemos partir dessas construções culturais já postas e perpetuadas do que é
ser homem ou mulher. Essa divisão é o próprio cerne da discussão, porque exclui a diferença, o outro
desviante desse enquadramento. O escotismo é um encontro de singularidades, “cada singularidade é a dobra
do eu no outro e do outro no eu. O processo educativo, assim, só pode ser imanente, relativo ao grupo e
dependente daquele grupo, sendo irrepetível. Ou melhor, uma experiência educativa assim pensada pode ser
repetida, mas gerará diferença, não o mesmo” (GALLO, 2012, p.15).

Educação, essa é uma palavra que tenho insistido, e que não comporta princípios de desigualdade,
delimitação de acesso ou não. Está em movimento, promovendo encontros, são linhas que atravessam entre
o aprender e ensinar, o ensinar e aprender, e outras possibilidades. Se ainda falamos e discutimos as velhas
questões de gênero, entre o masculino e o feminino, e continuamos a queimar sutiãs e a alimentar revoltas, é
porque não conseguimos enxergar as ilimitadas diferenças que nos perpassam, e nos encontram. A mulher é
apenas a porta de entrada do pluriverso de multiplicidades.

Afinal, cada criança traz da vida além do grupo escoteiro, muitas experiências que as compõe. Em suas
diferenças, apresentam-se como múltiplos. Muitas coisas os influenciam, a família, a escola, a vida social, as
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diversas experiências que adquiriram, e que são levadas ao pluriverso educacional do escotismo. Um chefe
escoteiro lidado com a juventude não pode continuar a repetir concentidamente um dos maiores problemas
da educação atualmente, que é confundir o aprender com a aquisição de conteúdos, em que se desconsidera
a experiência. Entretanto, se a experiência é aquilo que nos toca, e nos faz diferentes, os processos
educativos precisam nos tocar para que haja movimentações no pensar.
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