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RESUMO

A partir de uma etnografia queer de trajetórias escolares de jovens em experiências de

trânsito de gênero em contextos transnacionais e globalizados, este trabalho explora as

possibilidades de queerização da ética da pesquisa em educação. Problematiza, assim, que

existe um campo amplo e dinâmico de relações éticas, que se movimenta no tempo e no

espaço de uma situacionalidade política e cultural, que não pode ser simplesmente

circunscrito. Para grupos sociais que por uma série de intersecções não habitam a mesma

ontologia do ethos acadêmico e intelectualizado, principios éticos gerais, universais e

abstratos podem significar uma intervenção vivida como expressão indesejável de relações

assimétricas, quando não passam apenas de um gesto destituído de sentido.
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ABSTRACT

From a queer ethnography of educational trajectories of young people with experiences

gender transit in transnational and globalized contexts, this work explores the possibilities of

queering ethics of educational research. Problematizes, so that there is a broad and dynamic

field of ethical relations, which moves in time and space of a political and cultural

situatedness, which simply can not be circumscribed. For social groups through a series of

intersections do not inhabit the same ontology of academic and intellectualized ethos, general,

universal and abstract ethical principles can mean an intervention experienced as undesirable

expression of asymmetric relations, when there are only a meaningless gesture.
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Desço do ônibus em uma tarde quente de quarta-feira. Enquanto o

coletivo se distancia, atravesso a rua movimentada do centro da cidade.

Entre os carros, em direção ao portão de entrada da escola, percebo que

não há mais retorno. Naquele exato momento, três dos interlocutores, já

me avistaram. Está pronta pra hoje, bee?

- dispara um deles. Certamente, como combinado, dias antes, pelo

Facebook, me esperavam. E, agora, mesmo que a escapatória fosse uma

possibilidade, a esquiva não era uma opção. A vida da pesquisa está em

jogo e a fronteira entre o êxito e o desastre é tênue por demais. (Trecho

do diário de campo)

Se, para começar este ensaio, remeto, com este exercício de paráfrase, à introdução de

Malinowski (1998) em Argonautas do Pacífico Ocidental, de 1922, no qual o antropólogo

descreve sua interação com os trobiandeses, é porque encontrei, ainda que, agora,

geograficamente íntimo, e talvez exatamente por este motivo, desafios éticos mediante de

uma alteridade com a qual me encontrava e que me cabia cartografar. A referência à

antropologia, também se deve ao fato de que, ao que tudo indica, tornou-se o campo em que

a relação entre ética e pesquisa ganhou, como nomeia Schuch (2011), um vida social ativa.

Eis exatamente o momento em que começa o meu estranhamento: ao garimpar material de

pesquisa entre as produções acadêmicas sobre educação, gênero e sexualidade, minha

surpresa advinha do fato, já atentado por Fassin (2008) para a antropologia, de que qualquer

pesquisador pode ser muito crítico em relação aos procedimentos teóricos e metodológicos

adotados sem, no entanto, jamais apresentar formulações sobre ética na pesquisa a qualquer

um dos seus leitores e instâncias de interlocução. Salvo raras exceções como quem cumpre

um contrato, contentam-se em declarar sua adequação aos protocolos regulamentadores

pré-estabelecidos pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) das universidades.

À luz dessa perplexidade, comecei a desconfiar que a ética da pesquisa em educação não se

esgotava na simples inadequação ou adequação as formas “comitêcêntricas” de

regulamentação. Existe um campo amplo e dinâmico de relações éticas, que se movimenta no

tempo e no espaço de uma situacionalidade política e cultural, que não pode ser simplesmente

circunscrito ou previsto de antemão. Enquanto buscava etnografar trajetórias escolares de

jovens em experiências de trânsito de gênero em contextos transnacionais e globalizados,

realizei, logo, que as alianças teóricas e metodológicas sob uma perspectiva queer2 eram
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capazes de impor, certo nível de desafios éticos ao cumprimento das regulamentações de

pesquisa. Dimensões deste trabalho de campo levaram-me, como propõe Detamore (2012), a

questionar a própria possibilidade de queerização da ética de pesquisa em educação. O

argumento desenvolvido, aqui, é que a progressiva redução da ética a um conjunto de

princípios legais e jurídicos invariavelmente aplicavéis por instâncias de regulação está longe

esgotar os desafios éticos. Defendo também que a ética da pesquisa pode ser pensada para a

delimitação de um campo de discussões para as perspectivas queers em educação por fazer

emergir questões que tem ficado silenciadas ou pouco visíveis na pesquisa em educação,

gênero e sexualidade. Trata-se de levar até as últimas consequências a proposta de

alargamento da cidadela da Ciência, como se expressa Fonseca (2010a). É a este difícil

desafio que gostaria de explorar modestas saídas. Tento manter no horizonte a pergunta sem

pretender respondê-la de forma abstrata: em que medida a crítica queer coloca questões para

a ética na pesquisa com seres humanos, para usar a distinção proposta por Oliveira (2004),

no campo da educação?

Uma ética da emergência

Ao realizar uma análise antropológica comparativa dos comitês nacionais de bioética na

Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, Jasanoff (2005), mostrou como, na prática, a Ética

não consegue ser pensada fora dos domínios de ação. Embora possa ser considerada como

um ramo da filosofia, um discurso propriamente disciplinar, dominado por especialistas da

análise moral, há um reconhecimento crescente de que a análise ética não pode proceder

conforme um modelo acadêmico clássico, como sistema fechado de regras. Não há como se

constituir previamente sentidos éticos ou se levar em consideração identidades e sujeitos

totalmente constituídos com projetos politicos pré-existentes em direção a um objetivo

preciso. Assumo, antes, a incompletude de qualquer ética, pois nunca seus sentidos estão

plenamente constituídos nem são totalizáveis, na proporção que as formas das relações de

interlocução não podem serem previstas por qualquer protocolo de ação. Os exemplos a

seguir intentam sugerir que para grupos sociais que por uma série de intersecções não

habitam a mesma ontologia do ethos acadêmico e intelectualizado, nossos principios éticos

gerais, universais e abstratos podem significar uma intervenção vivida como expressão

indesejável de relações assimétricas, quando não passam apenas de um gesto destituído de

sentido. Foi a esta convocação, de uma pesquisa inserida entre fatias de mundo, quando me

vi obrigado a tomar decisões que não faziam muito sentido dentro de determinado espectro

relacional, que chamei de uma ética da emergência.

Pelo viés das existências de regiões instáveis, de práticas sociais que não aparecem
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imediatamente como coerentes no léxico de regulamentação ética, somos levados a ressaltar

a dimensão do encontro como aspecto constitutivo de qualquer prática de pesquisa. Esses são

lugares nos quais me encontrei quase casualmente; lugares onde a regulamentação

demonstra ser precária ou mesmo evasiva, apesar dos melhores esforços para ser

reconhecível como ético de alguma maneira. Esses lugares incertos mudam a topografia na

qual uma reivindicação ética emerge e colocam em evidência a renúncia do encontro que

acontece quando, dada a urgência de se defender uma posição na política de pesquisa,

naturalizamos as opções mais legíveis dentro da regulamentação ética. Esse terreno difícil,

este campo aberto e instável da vida em inúmeras trocas e rearranjos instauram novos

modos, abrindo outras perspectivas e outros arranjos éticos. Trata-se de afirmar outros

modos de entendimento e de apropriação do mundos emergentes, sem reduzi-los a um

roteiro ou discurso prévios, sem a necessidade de introduzi-los em cadeias que os estruturem

ou possam explicá-los.

Alerto-me para o fato que toda essa discussão sobre ética na pesquisa escorrega facilmente

para uma espécie de normatização empobrecedora que reduz a dimensão ética e os âmbitos

diferenciados de práticas culturais e de pesquisa ao caráter de domínios ontológicos estáticos.

Meu trabalho consistiu, assim, em levar em conta a multiplicidade e a ambivalência de

domínios da ética, a complexidade pela qual a ética ganha vida e faz a vida social. É

necessário um tipo de análise que rompa com a suposição de que existe alguma espécie de

centro de enunciação ético-normativa ao qual outros domínios seriam subordinados, ao

mesmo tempo que opte por uma definição performativa dos domínios em questão (SCHUCH,

2011). O que conduz invariavelmente a uma ética diferencialmente produzida em múltiplos

domínios e dimensões, estas também contigenciadas, negociadas, frágeis e precárias em seus

campos de ação e horizontes de aplicabilidades. Trata-se de propor uma perspectiva que

atravesse especifidades; de observar na pesquisa, não um meio específico, mas o que há pelo

meio: as fricções, os atravessamentos, as tessituras, as texturas, sob uma temporalidade de

multiplicidade de encontros, deslocamentos, configurações, descontinuidades e defasagens.

E, ao contrário, do que possa sugerir não intento desobrigar da tomada de decisões, mas,

sim, sugerir uma ética que incorpore uma compreensão queer para poder reivindicar-se

enquanto não-dogmática. Ser ético pesquisa não significa tomar uma única posição firme e

duradoura, mas vacilar, titubear e, de certa forma, não saber muito bem o que fazer. Não se

pode abrir mão da tomada de decisões diante da interpelação de um outro – só que, desta

vez, em um terreno indicídivel, sem nenhum tipo de estrutura, norma ou protocolo que

ofereça alguma garantia com a qual se apegar – , enquanto se assume o caráter da ética da
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pesquisa enfre fatias de mundos, dada a exigência de atenção a sentidos de ética articulados

pelos distintos materiais discursivos que agenciam as possibilidades de pesquisa. Decisões

figuram como éticas quando há algo de resposta, de atenção ao chamado da diferença, de um

olhar sobre as singularidade. Essas reflexões de campo serviram-me de ponto de partida para

problematizar o meu engajamento a fim de demonstrar que o trabalho da ética de pesquisa

entre mundos heterogêneos, coloca a questão do lugar de uma responsabilidade singular e

radical.

Anota aí, meu nome é uma marca de perfume e o sobrenome de minha mãe!

Não foram poucas as vezes em que as montadas3 deixavam claro sobre seu nome, marcando

inclusive que não deveria escrevê-lo errado, dado a quantidade significativa de letras “y”, “w”

e “h”. Ouvir estas interpelações me fizeram estranhar a manutenção da política de anonimato

nas pesquisas como um imperativo que jaz naturalizado, quase sempre uma questão de

pouca importância, ausente nos debates acirrados em torno dos problemas éticos da pesquisa

científica, merecendo no máximo um rápido rodapé nos textos. Poder-se-ia começar com

argumento de que as dimensões de um cidade pequena como Aracaju são favoravéis à

proteção da identidade a fim de evitar a exposição desnecessária de interlocutores. No

entanto, esta mesma dimensão indica que suas identidades podem ser facilmente detectáveis,

pela rápida associação dos nomes em um cidade cujo tamanho favorece um todo mundo

conhece todo mundo. Quando alguns dos sujeitos são jovens milantes e participam de

eventos locais ou se apresentam e fazem shows em boates, teatros e escolas, inclusive se

expondo em material de divulgação pela cidade ou pelas redes sociais e até defendem que a

visibilidade é uma opção política importante, deveria insistir no anonimato mesmo quando

exijem a utilização dos seus nomes de registro?

Por falar em rede social, e quando tenho interlocutores adicionados em minha página pessoal

no Facebook, não bastaria uns poucos cliques e qualquer leitorx mais atento não xs

encontraria?

A propósito, como bem ressalta Félix (2010), o próprio estatuto ético das pesquisas na

Internet, com redes sociais e dispostivios virtuais e eletrônicos é um campo que cabe

explorar.

E para aquelxs que verem seus nomes publicados em textos e artigos na internet lhes

confere, em certa medida, uma espécie de status, tornando-os famosos dentro dos circuitos

sociais aos quais pertencem?

Em um cenário atual em que a intimidade é construída para ser publicamente revelada, ser

identificado implica necessariamente algum tipo de prejuízo a quem participa da pesquisa?
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Seria ético não revelar o nome dessas pessoas que querem se “mostrar” pela força política ou

social que acreditam que a visibilidade tem?

O anonimato não poderia designar justamente que as pessoas tem algo a esconder e reforçar

a política discriminatória que tanto procura-se questionar?

E o que fazer quanto aos que nunca cheguei a saber o nome, que apenas encontrei aqui e

acolá em alguma escola ou praça, rede social ou aplicativo eletrônico e que mantive um

registro?

Como proceder com sujeitos que usavam dois nomes, o nome de registro e o nome da

personagem feminina que encarnavam?

Caso adotasse invariavelmente o uso do nome fictício, deveria também inventar um nome de

montada?

Qualquer um que tenha se aproximado desses circuitos, reconhece que os nomes de

montadas envolvem uma escolha marcada por uma trajetória pessoal e/ou política. Os

sobrenomes se referem as organizações familiares as quais pertencem, comandada por

alguém que já pratica a montagem e que passa seu sobrenome adiante, adotando iniciantes

como filhas. Os nomes, por sua vez, são escolhidos desde convertendo o nome de registro

civil na sua versão feminina até por algum tipo de protesto político, passando pelas afinidades

com a cultura pop, às vezes são só nomes de uma marca de perfurme ou de roupa. Não

incorreria em tensão ética se optasse por nomes fictícios que simplesmente empurrassem

essas histórias sobre a escolha do nome para abaixo do manto protecionista dos nomes

fictícios?

Se os nomes de montadasjá são uma ficção, que nome pode dizer que não ele é mesmo

fictício?

A solução parecia ser usar os nomes escolhidos, independente de serem nomes de registro ou

não, advertindo que, ao optarem pela identificação com os próprios nomes, o tipo de

exposição que estavam sujeitos. A surpresa adveio do fato de não escolheram nomes fictícios

– excetuando-se aqueles que avaliaram ter algum tipo de exposição com as famílias. Embora

tenha frisado meu interesse em usar determinadas informações, não foi raro ouvir a resposta:

é para contar mesmo, não tenho nada a esconder! O problema emergia quanto a expor

dimensões que escapavam ao controle ou que não pareciam, ao primeiro momento, incorrer

em problemas, como burlar normas jurídicas para entrar em boates, participação no tráfico de

substâncias ilícitas ou mesmo a manutenção de relacionamentos intergeracionais.Caberia, a

mim, criar um nome fictício para quem optou por ser designado por um outro nome quando

incorresse em situações como as descritas?

Ou ainda, se o objetivo é o desmontar os mecanismos repetícios e inconscientes de normas
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que materializam diferenças, como podemos imaginar que os informantes prevêem todas

consequências de consentirem quanto à divulgação de seus nomes?

E se, assim o for, se há mecanismos que nos escapam, poderia mensurar todas as implicações

desta revelação?

Ao que parece, o uso do nome advém de acordo com as circunstâncias e só existe nessa

negociação de sentidos sobre o que torna um ação ética ou não em determinados contextos.

Fonseca (2010b) frisa que não se deve haver uma postura única frente à questão do

anonimato, que nenhum estilo de trabalho é moralmente mais suspeito nem policamente

menos consequente. A ânsia de tornar os dados mais “sólidos” com nomes reais e lugares

verificáveis, especialmente em resposta as críticas dos próprios interlocutores quanto a sua

não identificação e às pressões de movimentos ativistas e sociais pode, entretanto, deslizar

para o campo da gestão racional da vida. Ao mesmo tempo, a crença na universalização dos

dados, criando tipos ideiais e sublinhando representatividade subjancente a ideia de

anonimato pode estar longe do desenho de pesquisa que só adquire sua força ao mostrar a

complexa circunstancialidade de casos singulares. Estilos distintos de trabalhos, porém, não

se excluem mutuamente de uma mesma pesquisa e colocam, no limite, questões para a

escrita. Se bastava algumas poucas indicações descritivas e identidades estariam desveladas,

o contra-ponto seria lançar mão de um abstracionismo descritivo que faria pouco o quase

nenhum sentido ter feito a pesquisa onde a fiz e que ela poderia ter sido realizada em

qualquer lugar. Se a na pesquisa em educação circula entre nós a crença comum de que

nossos modos de fazer pesquisa não ofertam risco ou são de risco mínimo (SIQUELLI, 2011),

para uma perspectiva que têm insistido no poder das palavras e do discurso, é de se

perguntar se nossas políticas de escrita são realmente menos inócuas e efeitos simbólicos

menos nocivos.

Você está aqui! Então, já tá participando, não é isso?

Toda esta questão sobre a proteção do anonimato, pressupõe uma outra muito mais

fundamental: a participação consentida no processo de pesquisa. Esta anuência advém

comumente por meio da assinatura do conhecido Termo de Consentimento Livre Esclarecido

(TCLE), conforme estabelecido pela Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que

dispõe sobre a pesquisa com seres humanos. Dado ao estatuto aberto, fragmentário e

desconexo de uma etnografia queer4, como conseguiria aplicar o TCLE à totalidade de

interlocutores sem nem saber quantos e quais seriam?

Deveria aplicar apenas para aqueles sujeitos ou grupos que acompanhei de modo mais

sitemático abrindo mão dxs demais?
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Não estaria, se assim o fizesse, delimitando quem pode e quem não pode participar,

comprometendo o funcionamento da pesquisa por um triagem a priori e contradizando as

perspectivas teóricas adotadas?

Sobretudo, teria como manter sob controle quem entra e quem não entra na pesquisa?

O TCLE, este instrumento de concordância formal da pesquisa, tem sido alvo de críticas por

não abacar as questões e tensões éticas e também metodológicas que uma pesquisa pode ter.

A cristalização de uma formalização jurídica para a anuência da pesquisa apresenta

incongruências que extrapolam os procedimentos que se propõe cobrir.

Embora toma-se como um pressuposto a necessidade de deixar claro desde início qual é o

objetivo da pesquisa, a própria ideia de consentimento e anuência pode ser negociada com

base na instituição de um silêncio sobre a pesquisa. Exemplico: meu contato com uma

organização não-governamental advertiu que não deveria comunicar a realização da pesquisa

a jovens atendidos e que fizesse uso da minha frequência e sociabilidade nos espaços e entre

os informantes para, quando à vontade diante da minha constante interlocução, explicitasse o

que pretendiar investigar. Eles estão acostumados a darem entrevista e pronto. Você, não,

você quer viver entre a gente, não é isso?

Isso assusta, é desconfortável, então conquiste-as primeiro. E não adianta eu anunciar você

em uma reunião, não é assim que funciona – disparou o responsável por me introduzir. E

depois de aceito nas casas e espaços de sociabilidade, deveria exigir a anuência via TCLE de

todos aqueles que as frequentassem seja no dia a dia, nos lanchinhos, nas festas?

E nas escolas, ao acompanhar este ou aquele interlocutor de modo esparso, deveria pedir

TCLE a todos os seu colegas e professores?

Ou uma autorização da instituição escolar bastaria?

E nos espaços públicos, como praças e parques, ou boates como proceder quanto a aplicação

do TCLE?

Quando estava lá em momento de lazer com grupos, deveria informar, antes qualquer diálogo

sobre a pesquisa, pedir consentimento e entregar um papel para assinar?

O que estava em aberto era como garantir participação e anuência quando a própria noção de

tempo e espaço da pesquisa perdia sua evidência primeira. Mesmo que se advogue em favor

de um processo de consentimento informado dinâmico e contínuo, pluralizando os formatos

em nome da qualidade da autorização, podem existir pesquisas que desafiem os códigos.

Enquanto cartografava os espaços, deparei-me com um escola situada na redondezas de um

dark-room. Quando consegui contato com a direção da escola, fui advertido de que teria

acesso livre as suas dependências toda vez que quisesse e precissase, mas me foi
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expressamente solicitado – para usar um eufemismo – não envolver familiares e

responsáveis. A explicação era óbvia: vai que descubram isso aí [dark room]?

Como vamos ficar?

Só um louco contaria para os pais o que você está fazendo! Pais são um perigo! Questionar a

necessidade de fornecer informação sobre a pesquisa e a livre aceitação do participante em

colaborar ou não com uma proposta de investigação não é o mesmo que por em questão o

direito do participante da pesquisa ter acesso aos resultados do estudo para o qual colaborou

e beneficiar-se deles, é suspender o caráter obrigatório e universalizante da assinatura de um

documento por escrito, formulado dentro de regras discursivas e conteúdos de um ethos

específico, aplicado no momento inicial da pesquisa.

Sob determinados ponto de vista de populações, a identificação pelo nome próprio e

assinatura pode ser percebida como ameaçadora, ou potencializar a distância social entre o

pesquisador e o sujeito da pesquisa. Como argumenta Dal&39;igna (2011, p. 73), “o

consentimento formalizado por meio de assinatura de um termo não pode ser compreendido

como algo bom em si mesmo […], se, por um lado, ele visa garantir proteção à dignidade dos

sujeitos da pesquisa, por outro, pode colocá-los em risco”. Não foram poucos os momentos

em que se mostraram desconfortáveis em assinar qualquer documento: você precisa deste

papel para que?

Para dizer para o povo que a gente concorda com você aqui?

Mãe, diz lá, que se a gente não quisesse, você não tinha passado da porta. E meu nome não é

nem reconhecido! - disparou Ivete, travesti que mantém uma casa com jovens sob sua tutela.

De modo similar, Jorge, um traficante de um bairro periférico, namorado de um dos

interlocutores, foi ainda mais incisivo: oh, diz lá, que eu vou deixar fazer a pesquisa aí com a

Leo! Mostre lá que somos gente boas! Isso que dizem dá gente é mentira Mas oh, num vai ter

que assinar nada não neh?

Participação e anuência são conceitos nem um pouco estáveis e estão contigenciados por

práticas culturais que os dotam de sentido, traduzem o confronto entre visões de mundo que

ocorre no encontro entre pesquisador e pesquisado. Um encontro que exige reciprocidade e

confiança, mas não necessariamente nos termos da participação e anuência consentida por

uma forma de autorização institucionalizada. Frequentar o circuito de sociabilidade, receber

convites para frequentar casas e eventos, ser adicionado em redes sociais e eram indicativos

mais do que evidentes de “anuência” e “consentimento”. Sob essa perspectiva consentir é

menos um ato jurídico entre sujeitos autonônomos, mas práticas progressivamente

conquistadas e permanente negociadas.
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Haveria algo a dizer sobre os jovens menores de idade, quase a totalidade dos informantes

com os quais estive. É sabido da necessidade de se obter por escrito a anuência dos

responsáveis em casos de crianças e jovens com idade inferior a maioridade legal. Mas como

obtê-la quando as famílias desconhecem as partes das trajetórias de vida daqueles sujeitos

que interessavam a pesquisa?

E mais, se estamos nos perguntando sobre a proteção da integridade dos interlocutores,

querer a anuência dos responsáveis não os colocaria em risco, uma vez que muitos queriam

que eu mantivesse distância dos familiares ou mesmo queriam deles se manterem afastados

Indicado por uma professora, Mitchell, popular na escola pelas apresentações fechativas e

pelo carisma, foi esclarecedor: você precisa mesmo falar com a minha mãe?

É que se ela sabe... ela me maltrata muito, me deixando passando fome. Ela não vai gostar,

isso não vai dá certo! Ou ainda, quando me indicam como responsáveis, figuras que não tem

nenhum poder familiar ou amparo legal para tanto, como as mães travestis ou os irmãos e

irmãs de afeto, seria ético questionar esse vínculo de parentesco?

Ao mesmo tempo, como trabalhar com jovens menores de idade sem o consentimento de

seus familiares?

Prescindir de tal autorização também não seria “anti-ético”?

Se de, fato, 18 anos é o minímo estabelecido, deveria trabalhar com jovens acima do

permitido?

Mas dada constituição da pesquisa, como, blindar, mesmo se assim o desajasse, a

participação de jovens fora desta faixa etária regulamentada?

Tornados vulneráveis e incapazes pelos dispositivos legais e jurídicos, falar em negociação,

contingência e conquista no processo de pesquisa com crianças e adolescentes soa um

contradição em termos. A própria resolução do CNS promove uma articulação entre

vulnerabilidade e incapacidade ao definir vulnerabilidade como um estado em que pessoas ou

grupos que, por quaisquer razões, tenha a sua capacidade de autodeterminação reduzida,

sobretudo, no que se refere ao consentimento livre e esclarecido. Há, de fato, um progressivo

esforço em expandir e não circunscrever o debate sobre vulnerabilidade a incapacidade de

auto-determinação, mas permanece uma sensação de gerenciamento de risco que atravessa

distintas enunciações. Mas, mesmo que estejamos falando de um conceito amplo e difuso,

colocado na ordem do discurso, assumindo designações diversas e sentidos variados, resiste

uma perspectiva na qual crianças e adolescente são vistos como necessitados de proteção, já

que são vulneravéis pela limitação de decidirem sobre si e, deste modo, incapazes de

consentir. Enredados nos termos deste léxico, como argumenta Schuch (2010), é paradoxal

que sejamos interpelados por procedimentos que impõem uma definição dos sujeitos
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pesquisados a partir de sua vulnerabilidade, em um momento histórico no qual é mais forte

que nunca o movimento de reavaliação das assimetrias na construção de representações

sobre o “outro”.

Há um lastro de sentido em torno da noção de indivíduo autônomo, livre e esclarecido,

tributário de uma tradição filosófica bastante situada na história ocidental, cuja ontologia não

é habitada do mesmo modo e da mesma forma, ou é distante, das populações consideradas

por epistemologias hegemônicas como vulneráveis (SILVA, 2012). Em muitos dos circuitos

que estive durante esses dois anos de investigação, as considerações sobre a minha presença

em campo não parece repetir os rumos exatos do cálculo do risco matematizável. Estão muito

mais voltadas para a minha capacidade de gerar fofoca e desconforto com as informações que

me eram reveladas ou de usar meu status de estudante de pós-graduação para fazer

privilégios. Como sugere Duarte (2004), talvez se devesse levar a sério que as formas que

assumem e encarnam as categorias em nossa seara letrada dominante – no formato

comumente caracterizado como “moderno”, “humanista”, “liberal” ou “progressista” –

divergem daquelas encontráveis nos segmentos “populares”, e mesmo em numerosas frações

das camadas médias e elites – nesse caso caracterizadas como “tradicionais”,

"conservadoras”, “retrógradas”. Definir quem quer fosse pela vulnerabilidade em seu sentido

restrito dificulta a problematização de relações hierárquicas, pois parece situar a diferença

como hierarquicamente sujeita à desigualdade. Trata-se de analisar, antes, a distribuição

diferencial do risco.

Um número maciço de participantes forneciam depoimentos de bom grado, ansiosos por

compartilhar experiências subjetivas e interpessoais e me incorporavam rapidamente em seu

círculos de sociabilidade, mas se recusavam terminantemente a assinar um termo de

consentimento, de modo especial quando envolvia acesso às famílias. Interlocutores tendiam

a se mostrar bem mais solícitos se simplesmente explicitasse que estava efetuando uma

pesquisa, escrevendo um livro e solicitasse ajuda para realização desse trabalho. Concordo

com Haraway (2008) para quem é preciso recusar a dicotomia racionalista que domina a

maioria das disputas éticas e seu efeito de impressão de, com o cálculo racional, é possível

resolver o dilema. A adoção acrítica de qualquer paramêtro ético que não seja agenciado nas

multiplicidades nessas passagens entre mundos faz frustar qualquer política da diferença.

Descortinam, a um só tempo, o quanto determinadas balizas regulamentadoras podem

tornar-se eticamente problemáticas, fazendo curto-circuitar o debate que se propõe alimentar.

Alimentar formas de colonização é no mínimo um contrasenso em uma pesquisa que se

propõe a trabalhar com diferença, quando não, uma atualização pouco refletida do
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engajamento da investigação com teoria queer em educação. Para não dizer, uma investida

na contra-mão de parte incontornável do debate ético contemporânero. O manto da

objetividade protetiva, que intenta blindar mais o pesquisador dos riscos da pesquisa que os

próprios interlocutores, não pôde servir para impedir des situá-lo à margem ou mantê-lo

alheio. Talvez, seja nessa distância, e não nesta conversão, que a diferença faça-se

atravessar, a todo e qualquer instante, a emergente vida das relações éticas na pesquisa.

Moço, você é uma bicha do bem

Aquilo que começava com a suposição de concordância em participar da pesquisa, terminava

desvelando minha própria negociação de fazê-la funcionar mediante às práticas sociais e

culturais que prentedia estudar. Não bastava negociar a participação e anuência dos

informantes na pesquisa, também negociava a minha participação pela anuência dos

informantes nos circuitos em que estive. Entre uma e outra, as coisas não funcionam

necessariamente nos mesmos termos. Para estar entre esses territórios fazia muito mais

sentido ser um bicha do bem do que um pesquisador eticamente comprometido. Nessas

interações, a avaliação do modo como me portava humildemente, de ser uma pessoa

iluminada era crucial para definição da situação dos riscos da pesquisa e negociar a

participação e anuência da pesquisa. Sim, fui cantado, destratado, ignorado, excluído, objeto

de flerte, usado como alvo de intriga ou de status e as leituras que faziam de meus modos de

portar-se diante da parfernália sentimental, polido e educado embora dinâmicas, tenderem,

no entanto, para um equilíbrio provisório: esse moço é uma bicha do bem. É muito provavél

que uma reflexão sobre ética em pesquisa tenha muito aprender com essa figura bicha do

bem sobre a qual me vi descrito, na medida em que esta está mais preocupada com o modo

pelos quais os laços de afeto e moralidades conectam as pessoas, sobre como a sociabilidade

entre pesquisador e pesquisados torna-se possível.

Obviamente, isto não era um consenso. Havia, por exemplo, quem implicasse que desejava

concorrer no mercado erótico visando estabelecer interação entre parceiros preferenciais. No

entanto, desconfio que quando se exigia dos meus objetivos mais clareza e que deveria evitar

dubiedades no modo de dirigir uma pesquisa com jovens e crianças, me resguardando

legalmente, havia uma espécie de sombra pairando no ar. Sarah o enunciou sem titubear:

juram que não pensam que você é pedófilo?

Um professor saindo com um monte de viado, assim de escola?

Leap e Lewin (1996) elencam como o estudo da homossexualidade aciona uma série de

“suspeitas”; a primeira delas diz respeito, de fato, à sexualidade do pesquisador. Logo,

pesquisar sexualidade entre jovens, implicaria certa percepção de presenciar sexo e dele
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participar, o que poderia ser sintomático de uma condição “anormal” ou “patológica” de quem

pesquisa. Não só “crianças e jovens” estão incapacitados de responderem por si mesmos na

pesquisa, pervertidos por práticas de gênero anormais, como o pesquisador também estava

incapaz de gerir a pesquisa. Não cumprir protocolos éticos era mais do que sinônimo de

desobência epistemológica, agora é parte de um condição anormal que impede de pesquisar.

Minha inclinação pela adoção de protocolos éticos standizardos, se não poderia diminuir o

estigma, poderia, ao menos, tratar de não deixar que eu, como pesquisador, fosse

socialmente estigmatizado como um possível pedófilo.

Uma espécie de censura implícita, se não quanto ao tema da pesquisa, pelo menos quanto a

sua extensão investigativa se faz presente. Pesquisar gênero e sexualidade entre crianças e

jovens apresenta um desafio porque o mesmo movimento de proteção a infância e a

juventude, parece conviver com a erotização de seus corpos. Envolvido nas estratégias de

proteção entre jovens e crianças, aponta-se para a “pedofilia” como um significante capaz de

esgotar toda e qualquer situação de práticas sexuais entre gerações, desde que envolvam

adultos e crianças ou jovens. Este jogo metonímico produz uma atualização do que Rubin

(1993) chamou de “pirâmade moral”, processos hierarquizados de sexualidades “boas” ou

“más” que busca, manter a sexualidade heterossexual idealizada no centro dos valores

sociais, restringindo o exercício da sexualidade como direito a inúmeros sujeitos. Além de

enfrentar o estigma da promiscuidade sexual provocadora de ranhuras no ideal ascético e

bem comportado de infância e juventude, este jogo amenizaria o temor coletivo da pedofilia.

A “erotização exacerbada da sexualidade” como fundamento significante que esgotaria

qualquer sentido sobre as vidas e fomas culturais que investiguei merece um estranhamento

pela naturalidade que é acionado sob o terror da pedofilia.

As relações estabelecidas nos espaços em que frequentei e com as pessoas que estive não

levam em contam apenas a interação sexual, mas também são estabelecidas publicamente

com gesto performático relevante, por meio do afeto, da cumplicidade e da amizade. Fornecer

carinho e escuta às questões que me eram dirigidas, ofertando, assim, informações acerca de

minha vida afetiva e, por vezes, me entregando a abraços e afagos foram uma espécie de

contra-dádiva necessária para a manutenção desse intercâmbio, um elemento promotor de

empatia, identificação e confiança. Surpreende-me que embora, tenhamos questionado

fortemente a objetividade científica e respondido críticamente sobre a susposta

impossibilidade do distanciamento, a subjetivação afetiva de quem pesquisa permanece

celibatária. O afeto pode ser um dos modos com que pesquisadores se percebem sabidamente

posicionados e parciais. Permitir-se viver em espaços de cultura intíma e afetiva nesta
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alteridade com a qual meu corpo se topava pode ser o que anima a capidade de decisão ética

a este mundo. Qualquer decisão se apodera, por momentos, ainda que implicitamente, da

capacidade de resposta afetiva. Não surge como um ato espontâneo, mas como consequência

de certo campo de inteligibilidade que ajuda a formar e a marcar nossa capacidade de

resposta a um mundo tratado como íntimo. E se faço questão de frisar mundo, é porque

afetos emergem entre pessoas, coisas e espaços, mais em sintonia com as configurações de

uma subjetvidade que desconstrói a centralidade da condição humanista tão presente no

horizonte do discurso educacional.

Dito de outro modo, discursos que têm em vista a solução de problemas de ordem ética da

pesquisa não podem abrir mão da potencialidade crítica e desafiadora do afeto, pois a forma

argumentativa desses discursos só se torna realmente lúcida e transformadora quando se

mantém aberta a formas expressivas que abrigam o afeto na ética da pesquisa. Eu era uma

bicha do bem exatamente porque era afetiva e afetivamente do bem. Não estava ali por

inveja, fofoca, dinheiro ou sexo, mas apenas por partilhar encontros, porque querer saber das

vidas que ninguém quer saber, dessas que não constituem ou não podem constituir um saber,

dessas que não podem ser objetos dignos de uma investigação, vidas tão ilegítimas que

estranho mesmo é um pesquisador querer passar dias de suas vidas com elas. Afinal, nada

sério vai sai daquir não é, Thiago?

- disparou certa vez um informante. Há uma economia de moralidades que não pode ser

facilmente reduzida, atravessada por relações de normalização e colonização, intersecionada

por classe, raça, escolarização, gênero e sexualidade, que estabelece o domínio de ação ética.

Proteger essas vidas de nós mesmos é mais um modo de paternalismo científico pós-moderno

que já não diz: “calem-se, eu sei o que é melhor para vocês”, mas prefere dizer “falem, eu

sou a sua voz”.

Essas estórias servem para pluralizar a ética na pesquisa, entendê-la em um quadro global e

romper não só com o “comitêcentrismo” como também desnaturalizar o sentido hegômico de

que a origem e o alastramento da ética de pesquisa se deve as comunidades científicas. O

modo como me deixava afertar por suas vunerabilidades e aflições e como a elas respondia na

tentativa de não fazer uso das distâncias que nos separavam para aprofundar abismos, – não

tentar contribuir com mais do que o estabelecido para as refeições em grupo, por exemplo –

mas sem me desimplicar das relações práticas com os grupos – simplesmente, não me

esquivar de um que deitava em meu colo ou que me procura para desabafar – me levaram a

conhecer a figura de bicha do bem. Uma figura que destaca como o impacto sobre as

subjetividades é balizado parte pela minha trajetória, tanto pessoal como acadêmica, parte
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pelo modo como as relações afetivas que fui levado a ocupar contextualmente. Essa postura

implicava abrir mão da pretensão a uma posição estável de princípio ético e dar conta das

conjunturas situacionais emergentes, nem restrito ao “campo de pesquisa”, nem uma respota

a comunidade acadêmica, mas uma imbricação geradora de tensões éticas em que a pesquisa

foi posicionada ao longo da investigação. Os limites da ética são negociados ativamente, no

fluxo das relações se estabelecendo, no confronto vivo entre lógicas culturais díspares que

tanto ultrapassam como modelam e modulam a pesquisa e os sujeitos que delas participam.

Em outra palavras, o que conta como eticamente aplicável é variável e contengiado na medida

esta em jogo a própria diferença. Não pode ser, portanto, previsto, tampouco aplacado, sob a

pena se ver a diferença pausterizada sob o signo de ser protegida, na contra-mão das

correntes dos debates éticos que temos vividos em nossos tempos. Ousaria dizer que sem

este tipo de vertigem que a diferença faz passar como uma corrente de energia a solapar

certezas e cultuar problemas, a crítica queer é impossível até mesmo para a ética na

pesquisa. Talvez, porque, não seja desejável uma pesquisa sem riscos, sem impurezas. Esta

postura faz parte de uma visão de ética que nos lance nas inúmeras matizes do cultural, essa

pesquisa no entre-lugar, entre lugares, entre mundos, em um deslocamento permamente que

obriga, a cada vez, a nova tomada de posições, que interpela a cada outro. Naquele exato

momento que desci do ônibus, agora, já Jonas, Pedro e João ouviam um música cuja letra me

era conhecida: e o jambú treme, treme, treme. Como bicha do bem, aprendi a tremer o corpo

ao som e ao gosto do jambú, do tecnobrega e do bate-cabelo e, porque não, o pensamento da

ética não pode tremer ao som das bichas afetadas?

NOTAS FINAIS

1. Doutorando em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em

Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Membro-pesquisador do Grupo

Currículo e Diferença (Proped/UERJ) e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículo e

Culturas (GECC/FaE/UFMG). Email: t.ranniery@gmail.com

.

2. Teoria queer é entendida, aqui, como um corpus teórico-crítico que veio, em termos

gerais, plantar uma destabilização das identidades essencialistas e naturalizadas do

sexo, gênero e desejo, junto com uma leitura do poder na chave da matriz

hetonormativa (SAN MARTIN, 2011). Informo também que mantenho, doravante, o uso

do itálico para categorias êmicas, palavras estrangeiras e trechos de falas e do diário de

campo. O uso das aspas é destinado, por sua vez, para as citaçõese para termos e

palavras cuja significação está em disputa e merece ser desnaturalizada.
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3. Segundo Marcos Benedetti (2005, p. 67), montagem é o ato de vestir-se com roupas de

mulher. Esse termo êmico diz respeito a “[...] um processo de manipulação e construção

de uma apresentação que seja suficientemente convincente, sob o ponto de vista das

travestis, de sua qualidade feminina”

4. Sobre etnografia queer, conferir Brown e Nash (2010).
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