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Rosa negra 
Nervosa Flor, carnívora, suprema, 
Flor dos sonhos da morte, Flor sombria, 
Nos labirintos da tu”alma fria 
Deixa que eu sofra, me debata e gema. 
 
Do Dante o atroz, o tenebroso lema 
Do inferno à porta em trágica ironia, 
Eu vejo, com terrível agonia, 
Sobre o teu coração, torvo problema. 
 
Flor do delírio, flor do sangue estuoso 
Que explode, porejando, caudaloso, 
Das volúpias da carne nos gemidos. 
 
Rosa Negra da treva, Flor do nada, 
Dá-me essa boca acídula, rasgada, 
Que vale mais do que os corações proibidos. 

Cruz e Sousa1 
                                                           
1  Cruz e Sousa, João da (1861 –1898). Foi um dos mais importantes escritores simbolistas de nossa literatura. Sua obra se centrava no drama da 
condição humana, a partir de sua vivência individual na superação de vários obstáculos, entre eles, o preconceito racial. Ele é um poeta que vive a 
obsessão da branquitude, em seus poemas, canta a beleza branca, o mundo sexual branco e, ao mesmo tempo, conflita-se ao cantar o seu mundo 
negro, como reflete no amor que dedica a sua mulher negra Gavita, comparando-a a uma rosa negra. 
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RESUMO 

 

 

 
Objetiva investigar as relações entre a sexualidade da jovem professora e a autonomia que ela exerce 
no processo de aprendizagem e o ensino escolar. Seguindo as diretrizes das investigações genealogicas 
foucaultianas, bem como os referenciais relativos à memória/narração ensinados por Benjamin, 
empreendi uma viagem ao campo pouco conhecido do Eros e do Logos em sua relação com a educação, 
como um dos lugares em que se entrelaçam emoções, cognições e imagens, fundamentais à construção 
de um sujeito - jovem professora em seus desejos e esperanças em sua prática docente. Compreender 
os mecanismos que forjaram/forjam os processos de subjetivação responsáveis pela construção docente 
destas jovens mulheres e o modo como tais dispositivos penetram no âmbito do trabalho educativo na 
escola pública, procurando desvelar alguns dos comos, dos porquês e dos lugares onde se assinalam 
descontinuidades e rupturas em relação às práticas discursivas e não-discursivas, capazes de 
desconstruir uma história de formação linear em que os híbridos são deixados à marginalidade, se 
constitui o desafio desta tese. A análise das narrações me possibilitou identificar a sexualidade, bem 
como a formação e o exercício docente, da qual aquela não se separa, como territórios de disputas e 
contestações políticas, que têm sido alvo constante de estratégias de redução dos desejos, de controle 
das mentes e dos corpos de estudantes e professoras/professores. 

 

 

 
 

 



Résumé 
 
Notre objectif est la recherche des relations entre la sexualité de la jeune professeur et l’ 
autonomie qu’elle exerce dans le processus d’aprentissage et dans de l’ensegneiment 
scolaire. Selon les directrices dês investigations généalogiques de Foucault, ainsi comme 
les reférentiels relatifs a la mémoire/narration enseigné par Benjamin. J’entrepés um 
Voyage au champs peut connu de l’Eros et du Logos dans leur relations avec l’education 
comme um des lieux ou s’entrelacent des emotions, cognitions et images, fondamentables a 
la construction d’un sujet-jeune professeur dans ser enories et espoirs dans as pratique 
d’enseignont. Comprende les mecanismes qui forgent les processus de subjetivation 
responsables par la construction de l’enseigment de ces jeunes femmes et la façon dont tels 
dispositifs pénétrent dans le domaine du travail éducatif dans l’école public, cherchant 
dévoiler quelques unes des questions et des lieux oú se trouvent des discontinuité et 
ruptures  em relation à des pratiques discursives et non-discursives, capables de déconstruir 
une histoire de formation linéaire ou les hybrides sont laisser de cote, cela constitue le défi 
de cette thèse. L’analise des narrations m’a possibilite d’indentifier la sexualité ainsi 
comme la formation et l’exercise de l’ enseigment, laquelle ne se separe pás comme 
territoire de disputes et contestations politiques, qui sont les cibles constantes de stratégies 
de réduction des désirs, de contrôle des cervaux et des corps des élèves et des professeurs. 



ABSTRACT 
 

The objective is to investigate the relationships among the young teacher's 
sexuality and the autonomy that she exercises in the learning process and the 
school teaching. Following the guidelines of the genealogical investigations of 
Foucault, as well as the relative references to the memory / narration taught by 
Benjamin, I undertook a trip to the field not very acquaintance of Eros and of 
Logos in its relationship with the education, as one from the positions in that 
emotions, cognitions and images are intertwined, fundamental to the a subject-
young teacher's construction in its desires and hopes in its educational practice. To 
understand the mechanisms that forged / they forge the processes of responsible 
subjectivity for the these young women's educational construction and the way as 
such devices penetrate in the ambit of the educational work in the public school, 
trying to watch some of the with the, of the reasons and of the places where 
discontinuances and ruptures are marked in relation to the discursive and no-
discursive practices, capable of deconstructing a history of lineal formation in that 
the hybrid ones are left to margin of the society, the challenge of this thesis is 
constituted. The analysis of the narrations facilitated me to identify the sexuality as 
well as the formation and the educational exercise, of the which that doesn't 
separate, as territories of disputes and political replies, that they have been white 
constant of strategies of reduction of the desires, of control of the minds and of the 
students' bodies and teachers. 
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(Re)Invenção  da  Escola Pública: a sexualidade e a formação da        
jovem professora 

 
Maria Amelia de Souza Reis 

 

UM modo de problematização do lugar ocupado pela                        

sexualidade na Escola Pública: introduzindo o tema  

 
 

Uma breve história vivida 
 

[...] um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 

encerrado na esfera do vivido, passo que o acontecimento 

lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para 

tudo o que veio antes e depois.  (BENJAMIN, 1993). 
 

Torna-se sempre difícil e temerário iniciar os caminhos de uma proposta de tese – principalmente 
quando essa se expõe à autoridade de uma avaliação, e é mesmo valorada como espécie de 
prestação (pública) de contas de um trabalho de pensamento, a comportar indagações e incertezas. 
Contudo, nisso residirá o desafio que partilharei com vocês na tessitura de tal projeto. Ele não foi 
pensado como uma construção linear e acabada, mas antes como um risco, confiando em que é de 
um risco que pode emergir uma contribuição ética, porque se diferencia de uma simples reprodução 
que não abra mão da beleza com todas as suas provocações. Essa tessitura tensa exprime, antes 
de mais nada, o desejo de os seus múltiplos fios se tramarem de modo a destacar o enlace 
pretendido entre a pesquisa teórica e empírica, que se inscrevem em determinado cotidiano de 
trabalho educativo – Escola pública.   
Quero iniciar, contando como nasceu a vontade de construir esta tese. O porquê do tema, do 
caminho a trilhar, do desejo de ver (re)inventada a escola pública a partir de novas formas de 

compreender a sexualidade e a educação dos jovens professores, entendendo um pouco dos 

mecanismos, que, na escola, contribuíram para a formação da subjetividade desses jovens 

educadores.  
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Começo afirmando que este trabalho - mais que um percurso - é um movimento que concentra 
muitas caminhadas e muitos caminhos percorridos. Movimento que resulta de muitas trajetórias e 
entrelaçamentos. Dias, meses e anos vividos no convívio com alunos e como aluna, construindo-me 
enquanto professora e como sujeito de uma história inacabada, inusitada, que, de antemão, pouco 
se sabe a que direção leva.  
 
A vida escolar, a casa, a família, as tradições e as lutas, são marcas neste caminhar. Antes, a 
professora das primeiras letras e números, depois a Professora de Biologia que não sabia bem 
como conjugar os apelos das colegas na solução dos chamados problemas de sexo de seus alunos 
e suas convicções político-pedagógico diante da questão, convencida de que às concepções 
reprodutivo-biológicas não bastam como respostas aos apelos lançados por jovens e adolescentes 
quanto à dimensão sexual de suas vidas.  
 
Foram produzidos e recolhidos, nesse transcurso, saber modesto, mas que, ao se organizarem, 
conduziram a novos entrelaçamentos e novas situações: ora, quando atuando na formação de 
professores em serviço, por vários Estados e municípios, ora participando de movimentos 
reivindicatórios pela melhoria da escola e da educação públicas. Andanças e muitas viagens por 
esses “Brasis” contribuíram para completar as tramas dos novos tecidos a serem costurados, e 
puderam aquecer meus desejos, empurrando-me para mais longe no desafio de entender  o porquê 
de tantos (des)encontros no campo educacional. 

 
Em meio a esses caminhos, ganharam visibilidade os testemunhos que denunciam a baixa 
qualidade do ensino, a desqualificação do profissional da educação que atua no setor. Co-partícipe 
da crítica coletiva, concluí, em 1992, uma dissertação de Mestrado, nesta mesma instituição, em 
que, ao analisar o discurso oficial presente nos currículos de Ciências Físicas e Biológicas propostos 
para as escolas do Município do Rio de Janeiro, identifiquei neles alguns dos mecanismos 
instituidores da desqualificação dos saberes cotidianos, que trazem como conseqüência a 
desvalorização das culturas locais e dos sujeitos que aí se inscrevem, contribuindo negativamente 
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para o desprazer no aprender e o isolamento dos conteúdos, que se tornam vazios de vida e de 
“verdade”.  
 
Ao longo dessas trajetórias, a convicção de que nossa educação escolar não pode fazer tudo, mas 

pode alguma coisa, como, freqüentemente, afirmava nosso mestre Paulo Freire. Essa alguma coisa 

que, a cada dia, mais nos impele fazer, como compromisso reivindicatório à exigência de um projeto 
político nacional que efetivamente coloque a educação pública voltada aos interesses das camadas 
populares e de seus profissionais. Nesse caminho, o encontro com este Programa de Doutoramento 
em Educação e o grupo de pesquisa que, sob a brilhante orientação da Professora Célia Linhares, 
preocupava-se com a (re)invenção da escola pública, trabalhando com categorias como memória 
e narração que se entrelaçam às políticas do conhecimento e ao prazer de ensinar e aprender. 
 
Fios e desafios se associam aos caminhos já percorridos: agora, o trabalho na universidade pública, 
formando professores para atuarem na educação básica. Aqui e ali, a dúvida e a questão sempre 
presente: que professores estamos formando? Que subjetividades, que cidadãos auxiliamos a 
construir de forma a transformarmos a escola pública em efetivo espaço de participação, de 
prazer em aprender e educar? Que mecanismos instituintes têm levado alguns a sucumbir 
aos obstáculos dos caminhos e animar a outros para a luta? Que dispositivos, situados no 
bojo dos (in)conformismos, são desfavoráveis aos avanços em direção a uma sociedade 
emancipada e ao “saber com sabor”1, ao aprender com prazer? 

 
No movimento das trajetórias anunciadas, sobressai o envolvimento em projetos de 
consultoria/assessoria educacional sempre em busca de formas instituintes capazes de transformar 
a escola pública, procurando os meios de (re)inventá-la sob novos/outros e diferentes arranjos mais 
pertinentes à realidade social e cultural em que ela se inscreve.  
 
 

                                                           
1 Expressão utilizada por Linhares em seus trabalhos de pesquisa, e derivativa de dados da etimologia das palavras pensada por 
Barthes 
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A despeito dos esforços empreendidos, constatam-se espaços abissais entre o que se escreve, 
denuncia e anuncia nos espaços acadêmicos, nas secretarias de educação e demais órgãos 
públicos, por meio de discursos múltiplos e variados, divergentes ou convergentes à idéia de 
emancipação, e o que se evidencia nas práticas cotidianas da escola e das ações dos sujeitos que 
delas se nutrem. 
 
Pesquisas e aulas. Movimentos sociais e partidários. Certeza das incertezas. Nas buscas, encontro 
Benjamin, reencontro Foucault, passando a penetrar mais fundo no âmago das questões que 
estudo. Se ao primeiro devo o apelo que me conduz a considerar a importância da memória e da 
história, ao segundo cabem as inquietações metodológicas, na procura dos comos, mas, sobretudo, 
dos porquês, silenciados nos saberes sujeitados2.  Neles, os ensinamentos para interrogar aquilo 
que se vem cristalizando nas instituições, de modo a embargar a rota da criação de uma outra 
narrativa para a formação docente e de novas instituições 3. 
 
Trata-se, sobretudo, de encontrar no saber histórico das lutas que vêm empreendendo as jovens 
professoras, os modos de resistência ao estabelecido, a certas estruturas de poder e recuperar a 
memória dos combates que se inscrevem no Saber “desqualificado” das pessoas dos comuns. 
Reconstruir a história a partir dos vencidos, o que (...) significa apossar-se de uma lembrança  tal e 

qual reluz no instante de um perigo.(...) fixar uma imagem do passado tal e qual se apresenta de 

improviso ao sujeito histórico no instante do perigo, pois a tradição dos oprimidos nos ensina que a 

regra é o estado de exceção em que vivemos (BENJAMIN, 1989,p.182).4 

  

                                                           
2 Foucault (1999,p.11) vai indicar duas formas de saberes sujeitados: aqueles conteúdos históricos que ficaram sepultados, 
mascarados em coerências funcionais ou sistematizações formais. São esses conteúdos que ficaram mascarados e camuflados que 
darão condições de existências às lutas e conquistas (não permitidas). São os saberes que a crítica não conseguiu fazer reaparecer 
por estar associada à epistèmês funcionalistas. Por outro lado são saberes sujeitados aqueles que se encontravam desqualificados 
como saberes não-conceituais, como saberes insuficientemente elaborados, saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores, abaixo do 
nível do conhecimento cientificamente requerido. São os saberes das pessoas, os saberes locais, um saber diferencial e incapaz de 
unanimidade. 
3 Instituição, aqui, não identificada com a noção de estabelecido. De acordo com Benevides (1994), remete à idéia de processo de 
produção constante de modos de legitimação das práticas sociais.  
4 Ver também Benjamin (1989). 
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Genealogia e a problematização da sexualidade e da formação docente 
Problema, problematizações e procedimentos metodológicos 

 
Quando as pessoas seguem Foucault, quando têm paixão por ele, é 

porque têm algo a ver e a fazer com ele, em seu próprio trabalho, na 

sua existência autônoma. Não é apenas uma questão de 

compreensão, mas de intensidade, de ressonância, de acorde 

musical. (Gilles Deleuze) 

 
Pretendo buscar os comos e por que, no presente, se manifestam as urdiduras construídas no 
passado revisitado, que os documentos acumulados poderão mostrar. Acredito que a presença 
desse passado, por meio de reminiscências e suas memórias, já se pré-figura em nosso presente 
vivenciado, em sua cotidianeidade e concretude. Será, portanto, encontrar os caminhos para forjar, 
no presente, instrumentos possíveis ao futuro, de modo a recusar o estabelecido, fugindo das 
normas e regras impostas e, assim, poder pensar em (re)construir uma outra escola pública, 
solidária, compartilhada e prazerosa para nossos alunos, pais e professores, a partir da emersão de 
outros e diversos instituintes.  

 
Desejo, ainda, com as idéias que coloco em debate, contribuir para a construção de outros 
processos de formação que propiciem, como proporia Foucault, a um só tempo, a redescoberta 

exata das lutas e a memória bruta dos combates, no delineamento daquilo que se vem denominando 
genealogias 5. Tornando-me capaz de, a partir delas, identificar uma espécie de empreendimento 

para dessujeitar os saberes históricos e torná-los livre. Ou seja, buscar nos instrumentos 
genealógicos os sinais e as pistas que nos permitem a capacidade de oposição e de luta contra a 

coerção de um discurso teórico unitário, formal e científica, a partir da assunção dos saberes locais, 
conflitantes e contraditórios, de modo que se possa perceber que outras configurações da existência 
humanas já se põem diante de nós (FOUCALUT, 1999,p.13).  
 
 

                                                           
5  Entendidas como resultado das articulações dos saberes eruditos com os saberes comuns, singulares e particulares, acoplamento 
dos saberes sepultados da erudição e os saberes desqualificados pela hierarquia dos conhecimentos e das ciências. 
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Fenômeno esse, prenunciado por Derrida, na reflexão que elabora sobre a hospitalidade e as novas 
tecnologias, em sua urgência por romper os limites sociais tradicionais: os traçados das fronteiras 

entre o público e o não-público; entre o público ou o político e o “em casa” individual ou familiar, se 

encontram em vias de desestruturação-reestruturação, desafiando o direito e as normas 

estabelecidas 6. 
 
Dando prosseguimento à história vivida, desejo continuar encarando o mundo com o olhar nas 
utopias, não obstante conviva em um mundo que não me é exterior, entre montanhas de injustiças, 
violências de toda ordem, desagregações dos sonhos e desenlace da criação e da autonomia. Por 
isso, faço e refaço, com as mãos, os desejos carregados de esperanças e de possibilidades que se 
podem encontrar sob os muitos escombros e silenciamentos dos não-ditos, capazes de verter sobre 
nossos corpos e mentes uma outra concepção de história não-metafísica, diferente daquela que se 
marca por uma universalidade vazia, onipotente e abstrata, freqüentemente identificada pelo 
desenrolar amorfo de fatos, números e regras.  

 
Supondo outras trajetórias, domínios e, sobretudo, outros estudos, partilhas e mesmo riscos, 
encontro-me diante das reflexões de Benjamin e suas preocupações com uma história não 
entendida, tão somente como o que foi, mas como um apelo de tenacidade ética a se fazer.  
 
Em Benjamin, reencontro com o conhecimento da história, a dimensão dialética do tempo que 
supera as formas retificadas e, como tal, é análogo ao despertar dos sonhos, não só individual, mas 
também coletivo. Fala do presente como revolucionário e do passado como obra inacabada, 
passado que deve ser trabalhado pelo sujeito diante da plenitude de seus “agoras”.7 Para ele, ser 
sujeito da história requer tornar presente o tempo escondido, sob as ruínas da história universal, que 
a todos e a tudo nivela, partindo dos agoras nas dimensões cotidianas. 
 

                                                           
6 A hospitalidade e as novas tecnologias. Jacques Derrida. Jornal do Brasil, Caderno Idéias, 02/06/2001 
7 Assevora-nos Benjamin em sua tese A origem é o alvo: “a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo 
e vazio, mas um tempo saturado de agoras”. Magia e Técnica,Arte e Política,1993 
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Em suas teses de filosofia da história, o filósofo alemão afirma que, para salvar o passado dos 
oprimidos, é necessário que a (pré) história contada pelos vencedores termine e, em seu lugar, se 
revele a  múltipla e plural história dos vencidos, pois a ameaça que pesa sobre a humanidade é a da 
perda de memória, é a do esquecimento administrado em um mundo também administrado, que faz 
com que os vencidos de hoje esqueçam da história de ontem. Para ele, não é o passado que ilumina 
o presente. Ao contrário, passado e presente se articulam, se entrelaçam no mesmo movimento, 
organizando-se em novas utopias. Ele afirma: 
 

[...] em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se 
dela, pois o Messias não vem apenas como Salvador; ele vem também como vencedor do 
Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo 
do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o 
inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.  
(Benjamin,1993,p.224-5) (Grifos meus) 

 
Atribuindo-me a tarefa proposta por Benjamin de escovar a história a contrapelo e refutar as ilusões 
prometidas pelos diversos matizes de lógicas universalistas, recolhendo da história um fragmento, é 
que tomo a vida da mulher professora, a história concreta da construção da jovem mulher professora 
como foco basilar em minhas pesquisas.  
 
Não a mulher idealizada, cantada em prosa e verso por sua força e coragem nas agruras e belezas 
de ser-mãe, amante, amiga e companheira, mas a mulher concreta em suas incertezas e dúvidas, 
abandonos e ausências que, muitas vezes, integram/ram lutas e conquistas sem mesmo delas 
saberem-se protagonistas. Passado, presente e futuro entrecruzando-se na memória. A 
potencialidade do resgate do passado por meio da escuta dos ecos das vozes que foram 
emudecidas, no fulcro de gerações precedentes e, também, na nossa. 
 
Em direção à superação das forças que nos prendem a uma história que parte de verdades 
absolutas representadas por “era uma vez...”, parto em busca do agora, dos agoras, representados 
pelas emoções e sentimentos que se destacam na vida daquelas jovens mulheres que escolheram 
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por profissão a docência, e que foram se construindo como sujeitos da história, em meio a 
processos de subjetivação que se marcaram por uma educação autoritária, rica em diferentes 
formas de violências simbólicas e sujeições, quer explícitas ou implícitas.  
 
Neste cenário, considero a mulher em suas relações de gênero, não como uma construção social 
realizada, tendo por cerne as diferenças sexuais, mas, em sua forma, esta diferença é representada 
ou valorizada. Importa-me apreender aquilo que se fala e que se inscreve nos discursos. Este, 
entendido com base em sua concepção foucaultiana, como uma prática que forma os objetos de que 
fala, que se associa a uma concepção específica de sujeito, lugar por excelência dos investimentos 
do poder e do saber. 
 
Não se trata, nesta pesquisa, de excluir ou desqualificar os saberes masculinos, pois é notória a 
participação de todos, professores e professoras, homens e mulheres, idosos, adolescentes e 
crianças nas construções sociais e humanas, produto de múltiplas conjugações e prevalências. 
Cabe-nos, antes, optar por aqueles saberes quase sempre não-legitimados, obstacularizados e, por 
vezes, desacreditados em nome de uma racionalidade redutora e unívoca que pretenderia filtrá-los, 
hierarquizá-los e ordená-los sob os domínios de um conhecimento dito verdadeiro e, não raro, 
propriedade de alguns poucos.  

 
Nesta direção, a escolha do tema e do objeto dessa pesquisa, respectivamente – a sexualidade, 
que, ao definir-se por sua vertente histórica e cultural, vai em direção oposta à predominância de seu 
aspecto bio-fisiológico e a jovem mulher professora, que na aprendizagem de seu ofício, desde os 
bancos escolares, como estudante, ao exercício continuado da profissão, malgrado a 
desqualificação da profissão, nela busca a beleza e a arte de bem fazer e bem dizer o seu ofício, 
invertendo o mundo da dominância e dos poderes centralizadores. Tema e objeto/sujeito de estudos 
que se entrelaçam às emoções e imagens presentes nas narrativas e nas memórias8, colhidas nas 
diversas histórias de vida a serem ouvidas. 

                                                           
8 A memória para Portelli (1996, p.109) não é um núcleo compacto e impenetrável para o pensamento e a linguagem, mas um 
processo moldado (elaborado) no tempo histórico.   
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Assim, ao assumir a decisão de adotar uma perspectiva metodológica que traz em seu bojo a 
história oral como central aos procedimentos genealógicos, aceito o desafio de superar seus 
intrínsecos problemas e limites (PORTELLI, 1996, p.108), insistindo que as experiências vivenciadas 
pelas professoras em seus cotidianos de aprendizagem do fazer docente, conquanto incontáveis, 
devem ser contadas e analisadas criticamente, de modo a serem extraídas, não só testemunhos de 
sentimentos, dor ou alegria que elas descrevem, mas, considerando, inclusive, as palavras, os 
conceitos e as enunciações pelas quais seus sentimentos e práticas discursivas são representados. 
É fundamental, portanto, o entendimento da prática discursiva, um conjunto de regras anônimas, históricas, 

sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou lingüística, as condições de exercício da função enunciativa 9.  

 

Apreendendo as inúmeras lições e riquezas de conteúdos que Foucault nos contempla, destaco o 
momento em que ele afirma e reafirma a precariedade de seu discurso, pois o vive como processo, 
como uma possibilidade de transformação no desejo de afastar-se de si mesmo e empreender um 
esforço no sentido de pensar sempre diferente do que pensa. Convicta deste argumento, investi em 
seu exemplo, em buscar nos discursos e enunciações presentes nas narrativas proferidas 
pelas jovens professoras e professores em formação, a possibilidade de compreender e 
desvelar os modos e os lugares onde se assinalam as descontinuidades10 entre a cultura 
cibernética, que avança, e as crenças de tempos pretéritos que trazem como elos a 
sexualidade e as relações de gênero, presentes nas imagens refletidas por nossas jovens11 
Assim, é o desafio desta tese, identificar onde se instauraram as rupturas, - os 
acontecimentos -,  referidos não só aos atos discursivos (os saberes provenientes da 
tradição, da escola, da família, da Igreja), assim como os atos não discursivos (as práticas 
médicas e biológicas, as prática subterrâneas da escola, da família e da Igreja que 

                                                           
9  Foucault (1989, p. 136)  distingue os conceitos de formação discursiva e prática discursiva.  
10  Para Foucault, descontinuidade é um conceito que questiona uma concepção de história linear e contínua, que não separa o sujeito 
de toda prática. È por meio deste conceito que os discursos emergem e se constroem na medida em que rompem com uma 
determinada ordem. Para Foucault, a descontinuidade é um instrumento metodológico e produto desta mesma operação, pois, através 
do trabalho de análise das transformações das enunciações que se pode registrar as lutas em torno das imposições de sentido, 
expondo-se as rupturas dos discursos. O projeto foucaultiano de estabelecer descontinuidades se oferece em dois níveis: no 
arqueológico entre os saberes – da História Natural e da Biologia; da experiência da ordem entre a epistemè e clássica; no 
genealógico, entre formas e saberes de exercício de poder – o poder disciplinar/bio-poder, épocas clássicas e modernas.  
11  As jovens pesquisadas se encontram na faixa etária em que as estatísticas populacionais consideram na categoria de jovens. 
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legitimam/legitimaram as ações institucionais). Ou seja, é minha pretensão (re)construir a 
história de como nós fomos nos construindo como sujeitos de verdades e, como essa 
história penetra fundo em nosso viver e em nosso trabalho docente no âmbito da escola 
pública. 
 
Trata-se de descrever as transformações e a emergência de novos conceitos, considerando que as 
relações entre uma série de práticas de repressão, banalização do sexo e deserotização da escola  
e do ato de educar estão ligadas a uma determinada ordem social, que vem de longe na história de 
vida dos sujeitos. Subordinação à razão, dependência ao biológico-reprodutivo, à moral, à crença 
religiosa, enfim, são marcas a fogo que se têm colocado no corpo das mulheres, não sem 
resistências e inclusive nos corpos dos homens, requerendo um corpo narcísico, medicalizado, 
patologizado, siliconado, estetizado e comercializado para consumo externo, como estratégias mais 
apuradas de controle e disciplinação. Ordenação e classificação que passam a constituir e penetrar 
na intimidade humana, nesse longo e complexo processo de racionalização que constitui os homens 
no Ocidente. Como conseqüência de todo este arsenal de dispositivos de submissão em que a 
ciência, como as crenças, o direito, a moral e a ética são relações que interferem no conjunto social, 
devemos estar atentos às rupturas operadas nos discursos e nas práticas por elas emanadas. 
 
Se, para Foucault, as concepções de Discurso e de teoria são produtivas, isto é, produzem efeitos, e 
a teoria e a prática são indissociáveis, essas idéias me levaram a olhar o corpus de análise como um 
conjunto de textos associados às inúmeras práticas sociais, entendendo-os como práticas que 
constituem os sujeitos, seus corpos e seus modos de existência, que não se limitam à vida das 
pessoas pesquisadas mas, também, das instituições sociais e formações mais amplas em que estão 
inscritas. 
 
Esses textos vivos, mesmo silenciados e silenciosos, foram vistos e analisados em sua 
materialidade pura e simples de coisas ditas em determinado tempo e lugar. Em suma, para estudar 
os discursos da sexualidade em seus entrelaçamentos com as relações de gênero, logos e o Eros 
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como elos na formação docente, contava com uma teoria do discurso e do sujeito que me 
fornecia, de dentro dela mesma, um método de trabalho que não lhe seria exterior. 
 
O referido autor, em A arqueologia do saber pré-anuncia as origens de sua genealogia como método 
que se vai construindo dentro da teoria, afirmando que uma teoria não traduzirá, não expressará, 
não aplicará uma prática, pois ela é uma prática, porém local e regional, e não totalizadora; portanto, 
dela não se pode extrair generalizações. 
 
Nessa perspectiva de análise, e aceitando modestamente o desafio de investir nas pistas deixadas 
pelo filósofo em suas investigações genealógicas, surge a problematização que origina o presente 
estudo e que parte de um conjunto de documentos (narrativas, discursos, políticas, imagens que 
podem ser evidenciadas através de gestos, rituais, cerimônias festivas, olhares fugidios, fisionomias 
que mostram sentimentos diversos, relações e, muitas outras possibilidades colocadas entre os ditos 
e não-ditos), que me permitiram a identificação de discursos que nos falam de práticas concretas e 
que dizem respeito à construção de uma sexualidade da jovem mulher professora e suas 
implicações em seu exercício da docência. 
 
Para realizar a tarefa, elegi várias concepções e teorizações de Foucault que estivessem articuladas 
às relações de poder, saber e sujeito, tornando-os como parte de meu objeto de estudo. Certamente 
corri e corro riscos, na medida em que Foucault foi construindo e reconstruindo suas teorias, 
investindo meticulosamente na porção empírica, concebendo-a como uma prática, uma luta local e 
regional contra as investidas do poder, e isso se constitui para mim o novo, ainda não realizado. 
Todavia, fui, teimosamente, prosseguindo, caindo aqui, levantando-me ali, até conseguir atingir a 
busca empreendida e, repetindo Foucault, fazer o poder aparecer para feri-lo onde é mais invisível e 
insidioso, isto é, na ordem do saber, da verdade, da consciência e do discurso.  
 
Por não tomar nada por fixo ou a priori, seu método nos ensina a considerar as experiências 
historicamente singulares, referidas ao objeto que investigamos e, nelas, nos defrontarmos não mais 
com as coisas em si, mas com os produtos e efeitos dos discursos. Um discurso que se transforma, 
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mas, também, sanciona, pois está vivo e imerso em meio às múltiplas lutas e inumeráveis jogos de 
poder. 
 
Deste modo, fui construindo o objeto/sujeito a estudar, a partir das leituras do cotidiano das escolas, 
dos sentimentos e emoções que elas me inspiravam, das observações das práticas pedagógicas e 
dos discursos proferidos, bem como das diversas reflexões sobre diversas experiências singulares e 
locais, que se inscreveram em minha trajetória profissional, indicando-me a necessidade de associar 
sexualidade e formação docente a partir desencontros constatados, tais como o banimento do 
prazer da escola, a subtração progressiva da sexualidade, quanto mais ela se mostra e se evidencia 
como exigências colocadas pelos alunos em suas vivências cotidianas, o medo, o pavor e os  
receios das professoras na abordagem do tema; o padrão biológico-reprodutivo conferido ao corpo 
como sinal da presença de uma lógica que se marca pela legitimação, principalmente, das ciências; 
a marginalização daqueles que requerem com insistência um tratamento pedagógico à temática; a 
deserotização dos tempos-espaços da escola; a redução do tempo-espaço de convivência entre 
alunos, pais e professores com a redução gradual das trocas culturais; a exposição contínua e 
freqüente dos corpos de meninos, meninas, jovens, homens e mulheres em sua forma apolínea 
padronizada de beleza a serem expostos, falados e multiplicados pela diversidade mídiática de 
nossos dias. 
 
Enfim, constatei o desvelamento constante de corpos e mentes como produto de uma vontade de 
saber sobre o sexo, apesar dos silêncios e das variadas formas de mascaramentos materializados 
sob formas sutis de políticas médicas, morais, religiosas, entre outras, que desqualificam a 
sexualidade, a criação que nos traz o Eros, a amizade e a fraternidade, colocando-as como 
marginais em determinados locais, como nas escolas.  
 
Diante dessas evidências, propus-me a investigar como se construiu/constrói toda essa 
discursividade em nossa sociedade, particularmente na escola pública das camadas populares, 
indagando-me que formas de poder e de saber nos constituem como somos para agir do modo que 
agimos. Para tanto, fui dirigindo a análise dos documentos recolhidos em minhas aulas com jovens 
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professoras-alunas e jovens professores, nos muitos cursos de formação continuada, tanto em 
municípios do Estado do Rio de Janeiro como em outros Estados da federação.  
 
Pretendo, também, evidenciar as redes crescentes de poder e de produção-investimento, de 
saberes sobre a sexualidade e a formação docente, no processo de construção subjetiva da jovem-
mulher-professora e as implicações decorrentes nas práticas pedagógicas vivenciadas na escola 
pública básica. 
 
Aos poucos fui identificando que poderia extrair dos documentos recolhidos, alguns enunciados, 
referentes às práticas narrativas que continham memória viva de uma existência presente que se 
pré-configurou em experiências pretéritas, e que se articulavam a procedimentos e técnicas que 
Foucault denominou experiências de si, articuladas aos cuidados de si por si mesmo. Tal fato pode 
ser observado ao longo das discussões da presente tese, e que muito se refere às práticas relativas 
ao corpo, à alma, à sexualidade, às relações entre os gêneros, todas, experimentadas entre os 
jovens na construção de sua subjetividade, buscando onde encontrar as rupturas ou a superação do 
passado, a urgência de afirmação pessoal na contemporaneidade, diante de saberes/ não-saberes, 
suas incertezas e contradições, já muito presentes no cotidiano de suas salas de aula.  
 
Minha pergunta inicial, fruto de minhas inquietações, foi: por que tanta dificuldade na relação com o 
sexual por professores/professoras, expressadas no cotidiano da escola, se por meio das novas 
técnicas contraceptivas, as jovens mulheres se liberaram para uma vida mais autônoma e livre frente 
ao seu sexo? Dele –sexo–  falam com maior abertura e não conseguem se abrir nos momentos mais 
decisivos de sua vida. Por que o sexo, a sexualidade, bem como as relações entre os gêneros, 
permanecem silenciados nos planos escolares das escolas de formação, assim como nas escolas 
públicas de Educação Básica?  
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Como premissas que me conduziram às hipóteses mais substantivas de trabalho, destaco as 
seguintes:  

a) as relações de poder e a produção de saberes em seus dinamismos se encontram 
presentes na vida dos indivíduos, produzem uma transformação técnica dos sujeitos e 
operam sobre seus corpos. Importava saber como hoje esses procedimentos secularmente 
aprendidos, de controle, vigilância, de incitação a voltar-se a si mesmo, existiram/existem 
concretamente nos discursos e práticas de nosso tempo, especificamente, na formação 
docente das jovens professoras em sua relação com as suas sexualidades e as relações de 
gênero e, que certamente, vão desaguar em suas práticas docentes;  

b)  a produção de subjetividade, em nossa contemporaneidade, tende a depender sempre mais 
da produção, veiculação e consumo de imagens, através dos meios de comunicação, de 
discursos sobre técnicas, procedimentos e práticas de si, sobretudo relacionados aos modos 
de existência dos jovens e das mulheres. 

 
Esclareço que, antes mesmo de traçar minhas hipóteses, já incluía uma série de conceitos, ou, pelo 
menos, reflexões teóricas, apreendidos com a leitura e estudo das obras de Foucault, que não se 
prendia a categorias fixas ou aprioristicamente colocadas, e que tomavam por eixo centralizador de 
suas pesquisas os conceitos que ao longo de suas investigações, iam tomando novos significados.  
 
Foucault, filósofo inquieto, foi aos gregos, à sociedade européia dos séculos XVII e XVIII, agindo 
como historiador do presente. Nesse sentido se aproxima de Walter Benjamin, para garimpar a 
genealogia dos grandes temas vivenciados pelo homem ocidental, por meio da descrição minuciosa 
das práticas sociais, observadas em sua descontinuidade histórica, ou seja, as práticas sociais que 
se acham mergulhadas em relações de poder e saber, produzidas discursivamente e ao mesmo 
tempo como produtoras de discursos e saberes.  

 
Os temas de sua preocupação estavam identificados com o presente, e dele se nutriam, requerendo 
uma revisitação história. Tais temas diziam respeito à milenar fixação do homem em saber a 
verdade do sujeito, em construir sujeitos como lugar da verdade, em constituir para todos, discursos 
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verdadeiros. Essa é a posição que pretendo timidamente adotar, aproximando-me das idéias 
defendidas por Foucault, aceitando seu desafio de continuar fazendo tal história da verdade e dos 
sujeitos, particularmente partindo dos movimentos de subjetivação que produziram os sujeitos-
mulheres e professoras no caminho de suas práticas docentes, aprofundando-me em conceitos, tais 
como produção de sujeitos, discurso, processos de subjetivação, regime de verdade, posição 
do sujeito no discurso, formação discursiva, prática não-discursiva, entre outros, que foram 
sendo incorporados, passando a fazer parte das problematizações em torno do tema de estudos, 
nesta tese. 
 
Parto do pressuposto de que, após analisar os discursos vivos presentes nas narrativas, trazidas por 
meio das memórias contadas pelas jovens mulheres, será possível elaborar um quadro dos 
elementos que entram na construção desses contares, em seus modos de realização utilizando as 
memórias e os enunciados que produzem discursos e os fazem circular. Desejo encontrar o foco em 
que se constroem os processos de subjetivação, que se concretizam na formação da jovem 
professora e falar dos lugares que hoje ocupam, passando a entender como fomos nos fazendo o 
que somos.  

 
Se a enunciação é uma função que cruza um domínio de estruturas e unidades possíveis, tornando 
factíveis o aparecimento de seus conteúdos concretos, no tempo e no espaço, importa-me a escolha 
deste procedimento metodológico e o aprofundamento do conceito de enunciado, considerado o 
mais importante de toda teoria do discurso proposta por Foucault, na medida em que este é 
interpretado como função da existência, que se exerce sobre unidades como as frases, as 
proposições ou os atos de linguagem, como as narrativas (FOUCAULT, 1986, p.32).  
 
Todavia, para mim, a grande dificuldade está na operacionalização deste conceito, tornando-o vivo  
e atuante na análise dos dados. Em A arqueologia do saber, Foucault(1989) nos dá a pista, 
respondendo atendendo aos apelos desta pesquisa: uma frase, uma afirmação, um conjunto de 
imagens e sons, tudo está atravessado por enunciados, por elementos de uma discursividade que 
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necessitam ser complexificados, multiplicados, através de um minucioso trabalho de colocar as 
coisas ditas em situação de relações. 
 
Essa convicção do pesquisador, mais uma vez, indicou-me o caminho a seguir. Para organizar meu 
quadro de análises preciso associar os ditos e os não-ditos a determinadas práticas, modos 
concretos e vivos de funcionamento, de circulação e produção de discursos, correlacionando os 
enunciados a outros, no mesmo campo ou em campos distintos. Anotar as idéias sugeridas pelos 
textos enunciativos, a princípio de forma bem livre, observar suas ramificações, até que tomem 
corpo dentro do roteiro sugerido pelas hipóteses, que se construíram tendo por base a concepção de 
que a escola, a família e uma cibercultura que avança possibilitam a construção de uma jovem 
professora mulher, segundo uma dinâmica própria de poder e saber muito específica cujos 
mecanismos de controle são ao mesmo tempo totalizantes e individualizadores, o que reafirma uma 
outra hipótese por mim acolhida, a de que as mulheres têm um jeito próprio de ver e entender o 
mundo e a vida do trabalho.  
 
Assim, de dentro das narrativas e esquemas produzidos, comecei a observar a insistência dos 
professores/professoras em falar de diferentes tópicos, a saber: 
a) como não somos/fomos preparados para trabalhar com questões tão complexas e associadas 

aos grandes tabus culturais, como a nossa  sexualidade, e, mais que isso, a sexualidade dos 
nossos adolescentes e crianças e, para tal, nada melhor que chamar um especialista;  

b)  no receio pelo assédio sexual dos alunos, afinal, nos tempos atuais, os alunos são cada vez 
mais velhos, mais curiosos, enquanto as professoras são cada vez mais jovens, e os hábitos e 
costumes culturais, de todos, maioria das vezes, circulando pelas vias midiáticas, incitando aos 
discursos e ao desvelamento de certos preconceitos quanto ao sexo;  

c)  superação da noção de amizade associada ao sexual;  
d)  virgindade como fator que não importa tanto quanto antes, nem aos homens nem as mulheres, 

em especial para estas últimas;  
e) os graves problemas que causam às professoras as situações cotidianas criadas pelos alunos 

quanto ao sexo – os chamados problemas de sexo;  
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f)  incapacidade de resolver tais situações, na medida em que não encontram amparo através de 
discussões substantivas nas escolas, que por receio dos enfrentamentos admitidos com a 
comunidade ao redor deixam escapar momentos de grande valor pedagógico;  

g)  o compromisso em dar uma boa aula, principalmente para aqueles que precisam melhorar de 

vida, isto é; “ensinar a pescar e não dar o peixe”;  
h) o fato de não desejarem ser professoras, mas terem se apaixonado pela profissão.  
 
Com essas enunciações e, outras que forem surgindo, construí um quadro de referências que me 
possibilitou atingir o poder onde ele mais atua, ferindo-o de morte.  
 
Recolhi esses ditos e os coloquei nas cenas enunciativas em que apareciam, nas conversas entre 
as moças e rapazes, nas conversas entre as jovens professoras, nas entrevistas com as alunas e 
professoras, nas aulas vividas e narradas de seu passado escolar, em suas poucas linhas escritas 
como embrião de uma escrita biográfica, nas dramatizações de situações escolares vivenciadas, nas 
diversas formas de narrativas assistidas, passando a extrair as possibilidades dos enunciados do 
dispositivo da sexualidade em nossa época, que nos fala tanto de um controle-estimulação como 
das possibilidades de não mais serem necessários os contatos corporais para a concepção dos 
filhos. Aos corpos narcísicos e apolíneos, ideais de beleza e saúde, só o prazer.  
 
Compreendendo que um enunciado, para ser registrado e descrito, precisa ser multiplicado em um 
duplo sentido -- quanto aos sujeitos da enunciação e quanto aos campos de poder a que ele faz 
referência -- necessitei trazê-los ao cenário em que eles acontecem, precisei colocá-los em função 
de sua visibilidade, ou seja, articulá-los às práticas a ele associadas para capturá-los no interior dos 
discursos.  
 
Foi assim que colhi das narrativas de um grande número de professoras discursos sobre seus 
fazeres/não-fazeres em relação ao tema que anunciavam/denunciavam certos campos do poder 
instituído: a sexualidade não está no plano pedagógico da escola;(...) não há tempo para cumprir o 

programa de conteúdos das matérias, por isso ...; (...) esse assunto não faz parte do currículo da 
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escola e os pais não gostam que se falem dessas questões; (...) as crianças são muito novas e não 

despertaram para o sexo; (...)Se o currículo permitisse, eu falaria... Articulando tais discursos 
àqueles proferidos pelos alunos, ainda que precariamente trabalhados: professora, por que é 

proibido falar de sexo na escola?  Por que não podemos ler os livros que falam de casamento e 

namoro que estão na biblioteca? Professora, o que isso; o que é aquilo? Quando não, representam 
por meio de outras linguagens o desejo de saber sobre suas sexualidades: desenhando, encenando, 
tocando o outro com agressividade, etc. Como vemos tornam-se visíveis enunciações que se 
multiplicam e, campos de poder que evidenciam: o poder da família, o poder da escola, o poder do 
professor em omitir-se, o poder dos alunos em demonstrarem seus desejos e insatisfações por meio 
de muitas outras formas de discursos e enunciações.  

 
Por isso, tornou-se de importância vital descrever, também, aonde se encontram os discursos 
excluídos e os grupos e as pessoas excluídas por estes mesmos discursos, além de aonde se 
acham incluídos em nossa sociedade os marginalizados e os centralizados. Aonde foram e porque 
foram incluídos neste, naquele lugar ou em outro lugar social, e que lugar é este?  

 
Por outro lado, coloca-se a necessidade de se repensar a existência histórica de uma reversibilidade 
sem fim e de uma reciprocidade constante entre as relações de poder e as lutas históricas e sociais, 
na medida em que inexiste poder sem liberdade de resistência (FOUCAULT, 1994). A resistência 
pode assumir a forma, historicamente renovável, de lutas questionadoras dos modos de 
subjetivação que tendem a afirmar de maneira decisiva o direito à diferença e a capacidade de se 
insurgir contra as inúmeras tentativas que os poderes têm realizado para constrangerem os sujeitos 
e forçarem as individualidades a se isolarem em si mesmas, num solipsismo danoso sob todos 
pontos de vista – afetual, político, social e ético. 

 
Desse modo, passei a descrever:  
a) a base material sobre a qual e a partir da qual se dispersa a sexualidade na juventude, ou seja, 

onde se encontram as diversas modalidades enunciativas e lugares onde ela é falada – cartas, 
entrevistas, narrativas, fotos, contos, sala de aula, nos corredores das escolas, nas diferentes 
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formas de mídia, nos banheiros públicos, nos cantos reservados e íntimos, enfim, tentei ressaltar 
de que modo as jovens falam do sexual e de como e porque falam;  

b)  as vozes dos especialistas autorizados a orientar os jovens, ginecologistas, sexólogos, 
professores de biologia, profissionais de saúde de forma geral;  

c)  os vários campos do saber que disputam a hegemonia de uma cultura sexual jovem, não só a 
família, mas a escola, a igreja, bem como, o médico e os scripts da mídia;  

d)  as práticas que conduzem à confissão da sexualidade, ao tratamento/embelezamento do corpo, 
bem como ao relacionamento entre os gêneros, que na própria mídia chamada interativa 
conclama o saber de especialistas diversos.  

 
O trabalho sobre os textos diversos foi me indicando que a escola, bem como a família e a igreja, 
não prescindem dos discursos e enunciados científicos e moralizantes, quase sempre atribuídos a 
uma autoridade pedagógica-sexual, eleita como parceira por cada instituição particular em sua 
atividade controlista, o que não se constitui como novidade na história da humanidade: antes os 
Deuses, agora, o Deus cibernético e midiático.  
 
Considero um dos trabalhos mais produtivos e que muito me alegrou pelos achados produzidos, a 
organização e reorganização dos inúmeros dados contidos nos documentos recolhidos, que 
consistia em destacar as idéias que emergiam dos textos, até que, estas, se materializassem em 
uma espécie de rede, verdadeiro emaranhado de fios entrelaçados, cujas ramificações se 
consubstanciaram no quadro das hipóteses colocadas me permitindo reafirmar a complexidade dos 
temas em questão, bem como a certeza de que os discursos são históricos, não só porque se 
constituem em determinado tempo e lugar, como se investem da positividade encontrada nas 
práticas concretas, nas diversas instituições sociais, em uma infinita possibilidade de técnicas e 
procedimentos que, traz diferentes e múltiplas implicações para os grupos sociais, para os 
indivíduos em sua singularidade e, sobre seus  corpos, conforme argumenta Foucault(1979,p.22) em 
Microfísica do poder: “ [...] sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados do mesmo modo que 

dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros; nele também, eles se atam e de repente se exprimem, mas nele 
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também eles se desatam, entram em luta, se apagam uns aos outros e continuam seus insuportáveis conflitos.”   

(Grifos meus).  
 
Em toda obra deste filósofo, o corpo e a sexualidade comparecem como lugares de disputas e 
contestações que se marcam pelos discursos em sua radicalidade histórica. Desse modo, a 
importância das análises de como tais dispositivos – denominados por Foucault como dispositivos 

de dominação - se apoiam e como vão definindo certo número de estratégias globais a partir da 
multiplicidade de sujeições como produto de poderes e saberes, a sujeição que passa do adulto à 
criança; dos filhos aos pais; do erudito ao ignorante; do mestre ao aprendiz; da família à 
administração pública; da mulher jovem à jovem professora; da sexualidade ao controle social 
através da disciplinação do(s) corpo(s), e vice-versa. São todos esses mecanismos e dispositivos de 
dominação que formam os pilares do aparelho global que constituem e vão constituindo o aparelho 
escolar, sinaliza Foucault (1999, p.53). 
 
Um outro conceito importante levantado pelo pesquisador em seus trabalhos e, que traz uma 
contribuição inestimável a esta tese, é a noção de acontecimento12, entendido como aquilo que 

produz rupturas, que catalisa os fluxos, que produz análise, que decompõe a realidade 

(FOUCAULT,1999). Esta concepção ao aproximar-se da compreensão de discurso nos coloca 
diante de conseqüências teóricas e práticas imediatas que nos permitem desvelar, em maior 
profundidade, quando e porquê produziram-se efeitos sobre os corpos e mentes dos sujeitos 
estudados, bem como entender, em que medida novos regimes de verdade sobre o sexual 
produziram rupturas e fracionamentos que desembocaram na produção das práticas educacionais 
atuais frente aos novos apelos de professores e alunos por uma educação compartilhada, prazerosa 
e solidária. 

                                                           
12 Foucault(1994)  utiliza o termo événementialisation como um neologismo, para indicar o processo de ruptura das evidências sobre 
as quais se apóiam nossos saberes, nosso consentimento, nossas práticas; trata-se de fazer surgir daí as singularidades de uma 
multiplicidade causal. Tal palavra, portanto, designa um processo e não um fato – acontecimento como traduzimos para o português, 
melhor seria utilizar a palavra acontecimentalização.   
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Seguindo as pistas de Foucault no trato com o dispositivo da sexualidade, reafirmo a intenção de 
não partir de uma noção estrita de subjetividade, peculiar à jovem professora13, mas, voltar minha 
atenção para os processos de subjetivação, que tanto circunscrevem as relações de poder como as 
práticas históricas (institucionais) que nos constituem, construindo, também, as imagens que 
formamos acerca da vida, dos valores, dos sentimentos e do trabalho escolar. Trata-se de um 
processo pelo qual, graças à disciplinação, se introjeta aquilo que Nietzche(1991), em sua 
Genealogia da Moral (II, § 12), já havia denominado como a Inversão dos valores na subjetividade 
dominada, levando a se depreciar a própria vida enquanto vontade de poder . 
  
Posto o que vivenciamos na apreensão das concepções foucaultianas em sua origem, não  cabe 
perguntar aos sujeitos pesquisados, como e, por que se deixam/deixaram dominar, se 
deixam/deixaram sujeitar-se, o que me compete estudar e problematizar é como são e, como se 
deram algumas das relações de sujeição efetivas que foram capazes de fabricar sujeitos, desta ou 
daquela maneira. 
 
Com o propósito de trazer de volta à escola o prazer e o sabor em aprender e ensinar, importa 
conhecer o que nos dizem os aprendentes e os ensinantes, compreendendo que os discursos 
pseudocientíficos e os discursos cotidianos, também didáticos e normativos muito falam pelo que 
não dizem, nos dão a certeza de que as narrativas, os pontos de vista que nelas se inscrevem, 
precisam ser ouvidos e reclamados, para que algo possa ser modificado, instituído, e o voltar a 
educar14 possa, finalmente, ascender ao espaço da escola. 
 
Nessa perspectiva, persistem muitos outros porquês, muitas outras indagações no reforço da preocupação 
que se faz central nesta tese – os saberes escolares construídos sobre o sexo e a sexualidade; em tela, 
a formação da jovem professora, objeto de investigação que se nutre do desejo quase utópico de ver o 
Eros presente no processo educativo, partindo da idéia de que o professor precisa ser educado e que a sua 
                                                           
13 Cumpre, nessa pesquisa, estudar as jovens professoras, situadas entre a faixa etária de 17 a 24 anos( a idade de 15-24 anos 
corresponde à faixa etária considerada pelo IPEA como jovem) . Essa escolha que se fundamenta no impacto do sexual sobre a 
construção dos sujeitos, leva em conta a dicotomia existente entre uma prática sexual individual pautada na libertação das amarras 
sexuais e as práticas educativas escolares de negação ou restrição aos conteúdos associados ao sexual e, portanto, ao prazer por 
excelência, construído historicamente por nossa sociedade.  
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educação atual, por ter sua matriz isolada dos conteúdos históricos o impede, certamente, de descobrir a 
clivagem dos enfrentamentos e das lutas que as organizações funcionais e sistemáticas tentam mascarar.  
 
Em suma, sabendo que somos herdeiros de uma dada racionalidade e práticas discursivas que se colocaram 
historicamente, ao longo dos tempos vividos pela humanidade, cabem, ainda as questões: que discursos e 
proposições discursivas podem/ poderão desenhar a mulher professora neste século que tende a voltar-se 
para si mesmo, a partir dos diversos processos de subjetivação? Como tais discursos e práticas emergem e, 
passam a constituir uma determinada unidade arquitetônica, segundo a epistemè de uma dada época? Nesse 
sentido, não pude deixar de considerar os entrelaçamentos que contrastam a figura da jovem mulher 
professora, entre anseios, medos, avanços libertários e uma visão, ainda, conservadora de mundo e as 
preocupações e desejos de seus alunos em compreenderem suas sexualidades em um tempo em que cada 
dia mais se estabelecem estratégias de incitação ao sexo. 

 
Por não acreditar em respostas prontas nem em soluções apresentadas a priori, proponho-me, 
apenas, a compartilhar essas reflexões inquietantes com tantos que por diversos e diferentes 
caminhos contribuíram para as indagações e questionamentos que trago. O movimento desta 
pesquisa viva, certamente, não poderá ser reproduzido neste texto; entretanto, organizá-lo é uma 
necessidade que se coloca, de modo a fazê-lo inteligível, legível, possibilitando àquele que a leia 
compreender a autora, penetrando no âmago dos escritos que ela produziu.  
 

 
No Caminho do Imprevisível, a Precariedade da Organização 

 
 
No capítulo 1, sob o título Cenário e as Cercanias do Tema, lanço o desafio de aprofundarmo-nos 
no contexto sócio-econômico-político-econômico contemporâneo, em que se inscrevem a 
sexualidade, a escola pública e a formação das jovens professoras em seus dilemas e questões que 
se situam entre a modernidade sólida e a cibercultura.  
 

                                                                                                                                                                                 
14 Expressão utilizada por Puigrós ( 1997) em sua obra Voltar a educar:  a educação latino-americana no final do século XX. 
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O capítulo 2, Rupturas e Descontinuidades nos Discursos sobre a Sexualidade e a Produção 
dos Saberes, revela o empenho de converter em problema a formação docente e a existência de 

um regime de verdade sobre o sexual e a educação, a partir de análises situadas no fulcro da 
história das teorias científicas que mais se destacaram no estudo do tema em tela, conferindo à 
sexualidade ocidental pontos de ruptura e descontinuidades que abalaram os alicerces das 
concepções sobre o sujeito e sua construção. 
 
Sob o prisma das genealogias foucaultianas, procedo à análise das narrativas das jovens 
professoras, tomando por conceitos básicos a produção de sujeitos, os processos de subjetivação, 
os regimes de verdade, os discursos e suas enunciações, a posição do sujeito nos discursos e as 
formações discursivas e não-discursivas, partindo de suas memórias e reminiscências como 
narradoras que são de sua vida familiar, de sua adolescência e de sua vida escolar em que se 
acham  entrelaçadas sexualidade, relações de gênero e docência.  
 
Se aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de 
uma história que está sendo narrada, neste capítulo, que enfatiza esta tese e que traz por título As 
Professoras Narram e Contam suas Histórias e Dilemas, prossigo seguindo as pegadas deixadas 
por Benjamin em suas teorizações sobre a idéia de conselho na tentativa de alcançar a sabedoria de 
dificultar (em meu âmbito de ação) que as experiências vividas deixem de ser comunicáveis  e que a 
atividade de narrar se torne, efetivamente, extinta (BENJAMIN,1993, p.200). 
 
O Capítulo 4, que se intitula Lugar da Sexualidade e do Gênero na Formação da Jovem 
Professora, compreende um breve estudo das influências dos discursos sobre o lugar da 
sexualidade e do gênero na construção social da mulher e de suas imagens construídas, tomando 
por base a quase exclusão das pautas de estudos sobre as condições do trabalho e das condições 
sócio-culturais das mulheres. 
O desfiar dos fios que se entrelaçam na discussão empreendida, que objetivam desvelar as rupturas 
e descontinuidades nas formações discursivas, conduziram-me ao desafio de buscar mais de perto, 
entre maiores possibilidades de afeto, uma experiência formativa que me possibilitasse maior 
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aprofundamento na temática tomando por campo de estudos uma de minhas turmas em que a 
discussão do tema de constitui como parte do planejamento didático. Intitulei tal capítulo como: 
Sexualidade e o Gênero em uma Experiência Formativa, em que utilizei como referência o 
exercício de uma pesquisa em colaboração. 
 
Trabalhando as concepções de sexualidade, de educação de gênero que se emaranha ao trabalho 
do professor com as vicissitudes da juventude atual, que tanto constituem as jovens professoras 
como seus jovens alunos em torno da temática do sexo e da sexualidade, empreendi um caminho 
de volta ao lugar ocupado pela sexualidade, agora, no âmbito da escola pública fazendo um 
levantamento dos contrastes existentes entre dois discursos, os dos professores e professoras, e os 
anseios das crianças por conhecerem em maior profundidade suas sexualidades e suas dúvidas 
biológico-afetivas sobre o sexual, no capítulo intitulado Lugar do sexual na escola pública. 
 
Para não-concluir, pois este é um estudo que se deseja aberto a novos horizontes de pesquisa, 
nela o desfiar dos fios me impelem em direção a novas tramas a serem desconstruídas, como 
também me leva a reconstruir com os fios desfeitos outras telas capazes de indicar caminhos para a 
construção de uma outra narrativa para a formação docente que incorpore a(s) sexualidade(s) e as 
relações de gênero em suas pautas de inscrição de políticas e ações que se fundamentem na 
complexidade e multirreferencialidade que a formação docente requer, em nossa 
contemporaneidade. 
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CC  AA  PP  ÍÍ  TT  UU  LL  OO  NNºº  11  

 

 

O CENÁRIO e AS CERCANIAS do TEMA 

Contexto político e econômico, cibercultura e suas relações com o sexual 

 
 

Antes de proceder à problematização do lugar ocupado pela sexualidade em seu entrelaçamento 
com a formação de jovens docentes, torna-se importante discutir a existência de um regime de 
verdades sobre o sexual em suas relações com as instituições, como verdades passíveis de 
trazerem impactos ao trabalho das(dos) professoras/professores em suas escolas.  
 
Não me refiro a uma escola ideal, mas a uma instituição educacional possível, como locus que 
deixe de se marcar pelas homogeneizações e pelas uniformizações, bem como por 
classificações e processos disciplinares que muito servem, pelos efeitos que produzem aos 
interesses privados de uns poucos sobre uma maioria oprimida. Anseio, ainda, como uma utopia, 
por uma instituição educacional que se transforme em um espaço (re)inventado, pleno de 
solidariedade e exercício efetivo da cidadania, principalmente pelas ações de todos os 
envolvidos, locus em que se crie tempos-espaços importantes e estimulantes para a crítica e a 
politização coletiva, tomando-se por base os interesses por melhores condições de vida e 
trabalho dessa maioria de jovens e de trabalhadores cada dia mais sem perspectivas de futuro.  
 

1.1 Sexualidade e a Jovem Professora em seu Ofício: Dilemas e 

Impasses 
 
Quando ouvi a gritaria que vinha do andar térreo do prédio da escola, naquela tarde de sexta-
feira, de um dia de temperatura amena e primaveril, tratei de acalmar minha turma de 4ª série, 
que realizava uma atividade experimental de ciências, e fui procurar entender o que acontecia.  
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Deixando os alunos na expectativa de saber o que ocorria, desci as escadas e surpreendi-me 
diante de um quadro revelador. Uma das professoras da 1ª série, aquela considerada pela 
direção da escola como a melhor alfabetizadora, a mais competente entre todas, a professora 
que recebia como prêmio anual pelo seu sucesso, a chamada melhor turma, encontrava-se em 
prantos e visivelmente descontrolada, murmurando, entre soluços e admoestações a dois alunos 
encolhidos a um dos cantos da sala da direção, a frase que se repetia: eles não podiam fazer 

isso comigo, sempre fui tão amiga.  

 
Afinal, o que aconteceu? Perguntei intrigada, mal conseguindo disfarçar a estranheza com o 
inusitado da cena. A pergunta soou solene, entre os murmúrios ao redor e, indiscreta, saltou 
entre olhares apreensivos, sinais dissimulados e palavras ditas à meia voz, que evidenciavam 
indisfarçáveis intolerâncias  e apoios indiscriminados à professora protagonista da cena.  

 
Quanto ao fato: os dois meninos foram surpreendidos no banheiro masculino, freqüentemente 
visitado pela professora, de modo, a evitar a formação de hábitos inadequados, como 
comportamentos homossexuais, não sabendo ela explicitar que tipos de atitudes observadas nas 
crianças poderiam ser compreendidas como tais.  

 
Eu, ainda, jovem professora, mas já cursando o Curso de Biologia, na UERJ, depois de algumas 
palavras de socorro aos meninos contra o vociferar de todos, sai dali pouco compreendendo o 
quanto faltava em nossa formação docente, porém, com a certeza de que lacunas existiam e, 
dentre elas, uma compreensão mais ampla do cotidiano de vida de nossos alunos e 
adolescentes em suas aspirações, desejos, emoções e necessidades em conhecer o outro em 
suas relações e amizades. 
 
Nada consegui dizer a essa colega que ali se achava prostrada em seu não-saber, junto a outras 
que, também, procuravam apoio para aquilo que não aprenderam a lidar. Em minha insegurança 
identificada, sequer consegui socorrê-la em suas angústias e incertezas diante daquilo que fugia 
ao normalizado e planejado como fatos escolares.  
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Calei-me, compreendendo ter feito apenas o possível, pois era estreante nessa escola e 
discordar de todos, naquele momento, pareceu-me inadequado a uma possível futura 
convivência coletiva. Fuga diante do desafio de expor o que pensava sobre a questão? Receio 
da desaprovação coletiva de meus pares, que, certamente, carregavam em si mais preconceitos 
do que aqueles que me permitiam enxergar mais longe? Não sei, mas a lembrança desse 
episódio marcou a minha trajetória docente e instigou-me a preocupação com a formação do 
professor. 
 

A partir desse fato, muitas dúvidas e reflexões levaram-me a pensar sobre as marcas que 
deixamos em nossos alunos, algumas indeléveis, porque marcadas à ferro e à fogo. Pus-me a 
refletir quantas outras marcas nos deixaram a escola e seus protagonistas: desde os 
professores/professoras, até os guardas que prometiam segurança necessária ao bom trabalho 
da escola; passando pelas merendeiras que atendiam com um sorriso ou com um desnecessário 
rancor ao estender o prato, muitas vezes, a única refeição do dia para aquelas crianças. Porém, 
eu não era suficientemente corajosa para enfrentamentos e preferi encontrar outros caminhos.  
 

Muitas dessas marcas que, certamente, fizeram-se imagens construídas passam a constituir 
nossas visões de tempo e espaço no mundo em que vivemos. Imagens que se refletem como 
espelhos na compreensão do que é a vida e do que é viver em sociedade, produzindo efeitos 
que podem se tornar visíveis desde as dissimulações e aos silêncios, até a repetição dos abusos 
e violências, tantas vezes, apreendidos nesses subterrâneos das práticas que, muitas vezes, se 
exercitam nas escolas.  
 

A situação relatada por não ser banal é reveladora das muitas possibilidades de acontecimentos 
norteadores de mudanças no interior do cotidiano da escola pública. Pode parecer a todos que 
tal situação pertence ao conjunto das exceções existentes, mas cabe atentar para o fato 
concreto de suas existências e que o desvelamento de suas engrenagens e tessituras poderão 
apontar a direção dos fios entrelaçados e, com eles, constituir outras narrativas e fatos. 
 

Atualmente, nas experiências de ensino que se destinam à formação de professores, como é o 
caso dos cursos de Pedagogia e demais Licenciaturas, reconheço que os programas e as 
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disciplinas são extremamente fechados e pouco estimulantes, deixando de lado questões que 
tradicionalmente são identificadas – equivocadamente, como tento mostrar - como exceções.  
 

Não poderia deixar, assim pensando e, de modo a cumprir o meu papel de genealogista, expor 
uma outra situação do cotidiano escolar que me foi narrada como acontecimento, que 
problematizo com a denominação de A opacidade do óbvio, na medida em que esta situação 
do cotidiano, não incomum, pode nos fornecer pistas para o reconhecimento de discursos e 
enunciações que se mostram como efeitos de dominação, recolocando as questões vivenciadas 
em termos de lógicas que entrelacem o governo (de si) por si mesmo e o êthos,1 como nos 
ensina Foucault e, consequentemente, levar-nos a apostar na necessidade de aprofundar as 
pesquisas sobre a formação docente em seus elos com a sexualidade, a memória e as relações 
entre os gêneros. 
 

1.2 A opacidade do óbvio e seus desdobramentos 
 

Douglas é um menino agitado, de uma turma de alfabetização de uma escola qualquer. É um 
daqueles meninos endiabrados que costumam alterar a disciplina nas salas de aula com suas 
idéias malucas, mas sempre muito criativas. Um dia desses, deixou sua professora muito 
confusa, pois, imaginem, esculpiu, em massinha e a cores, os órgãos biológicos-reprodutivos 
masculinos – um pênis bem delineado e de bom tamanho, em vermelho e os testículos em azul 
– com perfeição de detalhes.  
 
Imaginemos que sua professora se chamasse Maria. Maria ficou aterrorizada: o que fazer diante 
do fato? Que providências ela deveria tomar? Todos riam, ainda mais que o menino gritava – 
Olhem o pinto da Vivian! Maria ficou gelada. Ainda mais essa: o pinto da Vivian. Pensou, Vivian  

                                                           
1 Foucault (1994) ao relacionar liberdade e ética, traz dos gregos a sua concepção de ethos, como a forma de ser e de se 
conduzir dos sujeitos e se tornarem visíveis para os outros. O ethos de alguém se traduzia por seu costume, por seu estilo, por 
sua maneira de andar, pela calma com a qual respondia a todos os acontecimentos. Essa era a materialização da liberdade e 
sua forma de problematizá-la como um problema ético. O ethos era visto como exemplo daquele que praticasse a liberdade de 
acordo com determinados pressupostos; entretanto, para que essa prática de liberdade se transformasse num ethos que se 
associasse ao bom, ao belo, ao honorável, ao estimável e ao memorável para servir de exemplo, era preciso que todo um 
trabalho de si sobre si se transformasse numa ética do cuidado de si como prática de liberdade. Entrevista a Becker, Betancourt, 
em 20/01/1994. Concórdia Revista internacional de Filosofia, 5, dez/1994:99-116. DE V. 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 1 – O CENÁRIO E AS CERCANIAS DO TEMA 
 

Maria Amelia de Souza Reis                     Página 29 
 
 

é uma menina e não tem pinto. De onde Douglas tirara essa idéia?!?!2. 
 
No momento em que relatava o fato no Conselho de Classe, Maria sequer conseguia, diante de 
suas colegas, nomear os órgãos sexuais esculpidos por Douglas. Ela não conseguia manter a 
tranqüilidade necessária, nem mesmo trabalhar pedagogicamente o acontecido. Silenciou o fato, 
desviou o assunto, abafou os ricos conteúdos emergentes, quedou-se no silêncio e na sua 
impotência. Vieram à tona, naquele momento, todas as suas angústias, todos os seus silêncios, 
todos os seus saberes/não-saberes, todos os seus poderes/não-poderes. Reviveu ali, todas as 
suas inseguranças/culpas/ressentimentos historicamente construídos.  
 
Afinal, Douglas fora o dono da cena. Ali, silenciada, sucumbira diante do fato. Pensou até em 
gritar, fugir dali. Que menino danado! A turma ria e ela sem saber o que fazer, resolveu calar-se, 
pois qualquer coisa que dissesse pioraria a situação. Assim, concluiu sua narrativa com os olhos 
úmidos de lágrimas, sufocadas pelas recordações de outros momentos de desespero e raiva que 
sentia dos alunos, da escola e de si mesma em sua impotência e dor. Afinal, em que espaços-
tempos ficaram seus sonhos, seus desejos de ensinar e crescer naquela profissão que 
escolhera? Como alterar essa impossibilidade diante daquilo que também era impossível ou 
reduzido a ela, enquanto sujeito e objeto daquela ação que se deveria problematizar? 
 
É certo, jamais pensara em passar por circunstância tão constrangedora diante de crianças tão 
pequenas. A didática aprendida lhe ensinara que para a boa disciplina seria pecar não dar 

respostas adequadas às questões propostas pelos alunos. O bom comportamento pedagógico 
sempre ensinado informava-lhe que deveria ter sempre sobre seu controle a turba revolta, o que 
se traduzia por ter um bom manejo de classe. Ela falhara, assim sentia-se culpava, vendo-se 
abaixo da média – afinal, é comum a mensuração de nosso trabalho à luz dos parâmetros 
apreendidos do que é ser um bom professor em nossa formação profissional. 
 

                                                           
2 Os nomes Douglas e Vivian são nomes fictícios de uma história verídica. História não tão incomum, como se poderia pensar, e 
que ocorre no cotidiano de muitas de nossas escolas. Cabe ressaltar que a situação se dá no momento em que uma novela 
televisiva enfatiza a relação homoerótica entre duas mulheres, dividindo a opinião pública. O menino, segundo sua professora, 
vinha implicando com uma de suas colegas e escolhera aquele desenho como forma de agredi-la. Esse fato nos foi narrado pela 
Professora Carmem Sanches como dado recolhido em suas pesquisas para o Programa de Doutorado da UNICamp – 2000. 
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Todavia, será justa avaliação tão rigorosa da prática pedagógica, quando se deixa de considerar 
tanto o contexto vivenciado, pleno em conhecimentos diversos e difusos, onde a mídia em sua 
velocidade informativa tem papel predominante, quanto às circunstâncias históricas em que 
estão circunscritas a formação docente, disciplinar e distanciada da realidade concreta dos 
alunos bem como daquela que se efetiva nos dias atuais? Acredito que não.  
 
Estão silenciados os diálogos possíveis, emudecidos sob o pano de fundo da materialidade das 
condições de vida, talvez, melhor dizer, sobrevida das professoras, que com seus reduzidos 
salários, correndo de uma escola a outra, pouco tempo têm para o compartilhar o coletivo das 
dúvidas e elaborar um planejamento conjunto e profícuo das ações pedagógicas que se 
entrelaçam. A ausência desse espaço narrativo e de diálogo acerca das questões cotidianas e o 
partilhar do saber-fazer diário vem impedir a compreensão de que os chamados problemas 

cotidianos não são individuais, mas coletivos e que esses espaços-tempos do cotidiano são 
produtivos e educativos, como lugares de saberes e aprendizagem no exercício de poderes 
compartilhados. 
 
Apresento, ainda que brevemente, algumas reflexões que espero possam ser úteis na 
formulação de uma perspectiva de sexualidade e de tempo de escola capazes de possibilitar a 
existência de condições favoráveis à construção de subjetividades mais autônomas e felizes, 
porque fundamentadas no exercício pleno de idéias, pensamentos e possibilidades de encontro 
com novas/outras formas de convívio social, novos tipos de relações sociais, mais éticas e 
estéticas.  
 
 

1.3 Contexto Político, Econômico e Sócio-Cultural onde se Inscreve a 

Escola Pública 
 
Paulo Freire, na frase já mencionada na introdução, e que vale a pena reprisar, ensina: a escola 

não pode tudo, mas pode alguma coisa. Esta observação já nos remetia a pensar na 
necessidade do entrelaçamento íntimo da educação com os movimentos sociais, políticos e 
econômicos, bem como com os avanços das ciências e da tecnologia. Com antecipação de, pelo 
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menos, três décadas, Paulo Freire antevia, inclusive, que tal intimidade associada e parte 
integrante das redes de poderes e saberes seriam desfavoráveis às intenções e ações políticas 
que permitem reiterar a exclusão dos já excluídos e que tornam mais intensas as desigualdades 
e as desesperanças. 
 
Entretanto, na sociedade contemporânea, educar na contramão dos fatos gritantes e intensos de 
nossos dias, torna-se um grande desafio para professores e pais, na medida em que as guerras, 
a violência incontida, a falta de ética e decoro daqueles que deveriam servir de exemplo às 
famílias e, principalmente, aos nossos jovens, tornam o desrespeito às diferenças de credo, 
religião e etnias como princípios básicos de uma convivência não-solidária que penetra, via 
satélite, nos cotidianos de nossas casas e escolas, vulgarizando a morte e os danos que só aos 
outros podem acontecer. 
 
Falar da escola pública que se deseja reinventada, implica considerá-la tendo por pano de fundo 
o capitalismo globalizado dos dias atuais e suas conseqüências para o Brasil como nação 
dependente dos interesses econômicos internacionais. Urge pensar e agir visando mudanças, 
bem como a retomada das antigas utopias que se objetivam na construção do novo/outro 
contexto social, em que projetos nacionais incluam, com efetividade, a felicidade e a democracia 
e que estas não sejam apenas figuras de retórica discursivas, legitimadoras de desigualdades de 
toda ordem.  
 

Refletir sobre a escola pública será trazer, também, ao cotidiano escolar o sentido da amizade3 e 
do cuidado de si, enquanto governo de si por si mesmo4, como nos propõe Foucault ao referir-se 
a uma nova/outra  estética  para  a  existência   e, a   partir  daí,  superarmos  a disciplinação e  o  

                                                           
3. Foucault traz em seus trabalhos finais, como questão a discutir, o problema da amizade na sociedade ocidental atual. 
Traçando uma trajetória histórica, mostra que, no decorrer dos séculos que seguiram a Antigüidade, a amizade constituiu uma 
relação social importante no interior da qual os indivíduos dispunham de uma certa liberdade, de um certo tipo de escolha 
(limitada), que lhes permitia viver relações afetivas muito intensas. A amizade tinha também implicações econômicas e sociais - o 
indivíduo tinha que ajudar seus amigos. Foucault, verifica a partir dos textos que criticam explicitamente a amizade, que nos 
séculos XVI e XVII, a amizade, como cortesia e solidariedade, passa a ser considerada como perigosa. Michel Foucault, uma 
entrevista: sexo, poder e a política da identidade. Entrevista. Gallagher & Wilson, Toronto, jun/1982. Rev. Body Politic. 
4. De acordo com Foucault, não se pode cuidar-se de si sem conhecer-se. Para ele, o cuidado de si corresponde ao 
conhecimento de si socrático-platônico, mas é também conhecimento de um certo número de regras de conduta ou de princípios 
que são ao mesmo tempo verdades e prescrições. Cuidar-se de si é equipar-se dessas verdades e, nesse ponto, a ética está 
ligada ao jogo da verdade, nos ensina o filósofo.“A ética do cuidado de si como prática da liberdade” (entrevista H. Becker, R. 
Fornet-Betancourt, A. Gomez-Müller, 20/1/1984), Concordia. Revista internacional de filosofia, n° 6, jul-dez/1984: 99-116. 
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controle impositivo que hoje transmuda suas estratégias sob forma de resultados positivos 
jamais pensados, através de movimentos que acontecem nos entrelaçamentos das próprias 
redes que os constituem. 
 
Sob novas/outras perspectivas de sociedade e de educação, deve-se cumprir a história e 
superar algumas das preocupações que rondavam nossas vidas nos anos 90 e que se 
desvanecem impelidas pelos ventos dos acontecimentos no presente.  
 
Atílio Borón5 demonstra que são infirmados os argumentos neoliberais, privatistas e de recusa 
do Estado em exercer seu papel social, a partir da magnitude com que se multiplicou o 
desemprego, tendo, por conseqüência, o aumento da violência, numa conjuntura de maior 
concentração de riquezas e de aumento da dívida externa em toda América Latina, fato esse que 
reforça, sobremaneira, a exclusão social, e, por conseqüência, as dificuldades encontradas pelos 
jovens na construção de suas existências no mundo do trabalho e no exercício pleno da 
cidadania, que se deseja ativa e não outorgada, como advogam os interesses capitalistas.  
 
Como referência à situação dos jovens no Brasil dos anos 90, que se agravam sobremaneira na 
década atual, trago algumas indicações, ainda que sumarizadas, das questões que nos propõem 
pensar os dados demográficos colocados pela Comissão Nacional de População e 
Desenvolvimento – CNPD (1998), em obra relatório sob o título Jovens acontecendo na trilha 

das políticas públicas: 
 
a) Quanto à evolução e características da população jovem no Brasil6 - O contingente 
populacional de 15 a 24 anos passou de 8,2 milhões, em 1940, para 31,1 milhões em 1996; na 
dinâmica populacional, os processos socioculturais que vêm ocorrendo fazem cair a fecundidade 
e a mortalidade; os níveis da queda da fecundidade entre os jovens, iniciada na década de 60, 
trazem, como conseqüência, o declínio da população relativa às crianças de 0 a 14 anos; as 
                                                           
5 Atilio Borón, professor universitário argentino, em Os novos leviatãs e a polis democrática: neoliberalismo, decomposição 
estatal e decadência da democracia na América Latina, analisa o poder atual das empresas transnacionais como elementos 
políticos, comparando-os com o Leviatã, descrito por Hobbes. Indica o fracasso econômico do modelo atual neoliberal imposto ao 
mundo, concluindo por questionar um modelo econômico que causa desemprego e exclusão social, alertando para os limites 
colocados pela subtração da cidadania e redução da democracia. Este estudo encontra-se na coletânea Pós-neoliberalismo II. 
Que Estado para que democracia?, organizado por Emir Sader e Pablo Gentili. (1999). 
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projeções realizadas pelo IBGE nos indicam que o volume de jovens de 15 a 24 anos deverá 
atingir a marca de 28,7 milhões em 2020, mesmo ocorrendo em níveis decrescentes frente aos 
dados da natalidade, que diminui; a contagem populacional, entre os jovens de 1996, indica que 
mais de 78% se distribuem pelas zonas urbanas, merecendo o caso feminino maior atenção, 
pois é cada vez maior o contingente de mulheres em zonas urbanas, entre jovens de 15 a 24 
anos, predominância que vem caracterizar o aumento da presença feminina no fluxo rural 
urbano. Em relação à cor, aumentou o contingente de jovens negros de 15 a 24 anos, em 
particular, decorrente da significativa participação destes em movimentos sociais, onde reflexões 
sobre o tema fazem com que muitos passem a se admitir como negros. 
 
b) Em relação ao sexo7, sintetizaremos a questão, a partir dos dados do IBGE e da BENFAM, 
de 1986 a 1996. Em termos de fecundidade, o grupo de 15 a 19 anos apresenta-se como aquele 
denominado de fecundidade precoce, tanto por razões biológicas quanto pelos resultados 
negativos de uma gravidez, nessa faixa etária, para a dinâmica da sociedade atual. Entre as 
jovens de 20 a 24 anos, se constatam os índices de maior fecundidade, não obstante se deva 
levar em conta que tais fatores não ocorrem de forma linear, uma vez que as mais altas taxas 
de fecundidade tenham destaque entre os segmentos mais pobres, caracterizando-se pela 
precocidade, mais alta na região centro-oeste e mais baixa entre mulheres de boa situação 
financeira moradoras na região sudeste. Outro ponto significante a sinalizar trata-se das razões 
apresentadas pelos jovens para a elevada proporção de nascimentos não desejados: o não uso 
de medidas contraceptivas nas primeiras relações sexuais em que declaram não esperar ter 
relações sexuais naquele momento, isso ocorre com mais de 60% das jovens no Rio de Janeiro, 
sendo que cerca de 30% declararam desconhecer métodos contraceptivos ( Grifos meus).  
 
O último censo demográfico de 2000, registra entre os jovens, os seguintes dados: em relação à 
nupcialidade: entre 1991 e 2000, diminui de modo geral em toda população brasileira o número 
de casamentos legais, de 57,8 para 50,1%. Entre os jovens entre 15 e 19 anos, o número de 
mulheres que vivem em união conjugal é cinco vezes maior que a dos homens (15,1% contra 
3,3%); quanto à fecundidade na adolescência: os dados registram um grande aumento. Em 

                                                                                                                                                                          
6  Texto e análise de dados numéricos realizados por Juarez de Castro Oliveira, Nilza de Oliveira Pereira, Ana Amélia Camarano 
e Rosana Baeninger. 
7 Idem, Ana Amélia Camarano. 
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2000, para cada grupo de mil mulheres adolescentes, nesta faixa etária, mais de 90 já tinham 
pelo menos um filho, aumentando, também, o número de mães solteiras.  
  
A não-linearidade, anteriormente descrita, pode ser constatada na narrativa de K, ao falar das 
razões de seu afastamento de uma cidade do interior de São Paulo (2000): 
 

Todo mundo pergunta “ah, você volta pra lá?”, falo assim: volto pra lá talvez pela 
minha família, por talvez não ter outra opção, mas eu gostaria de continuar aqui ou 
em outro lugar. As pessoas são de interior mesmo, entendeu. Elas são assim. Eu 
tenho 21 anos, a maioria das minhas amigas de colégio estão casadas, com dois 
filhos, não fazem nada, são donas de casa. Então todo mundo tem essa 
mentalidade, entendeu, de que você tem que casar nova, tem que ter filhos. Eu 
nunca fui assim,. Nunca fui. Eu sempre fui mais assim, tanto que eu tive um 
namorado três anos, aí eu falei pra ele “ó vou embora, vou pro Rio de Janeiro, vou 
no meio do ano, vou estudar, eu vou ser alguém na vida”. Ele tem uma gráfica, aí 
ele diz “não precisa, você termina o seu 3º ano. A minha gráfica, dá conta de tudo, 
entendeu”. Quer dizer: você seja dona de lar que eu sustento a casa. Eu sei que 
não era bem o que eu queria. Eu terminei um relacionamento de 3 anos e vim 
embora estudar. ( Aluna do Curso de Pedagogia – 2000) 
 

A evidência das estatísticas, acima consideradas, depõe contra o modelo econômico que 
ajudamos a construir por omissão. Assim, o reforço de K, vou pro Rio de Janeiro, vou no meio do ano, 

vou estudar, eu vou ser alguém na vida, ou seja, no mundo globalizado , mas cujas oportunidades se 
põem desterritorializadas, tornam mais um problema para os jovens que se colocam frente a 
novas imposições que modificam seus processos de subjetivação de uma hora para outra. 
 
Olhamos, nos afastamos, mas não vemos o que realmente nos acontece. Nesse ponto, não há 
como deixar de recuperar, em Saramago (1995), o esforço de trazer de volta a lucidez, quando, 
na epígrafe de sua obra Um ensaio sobre a cegueira, transcrita do Livro dos Conselhos, adverte: 
Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara, e, rejeitando a opção de não repararmos no 
significado das coisas ou reconhecermos a dimensão daquilo que se perdeu, continua alertando, 
quase como uma profecia, uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. 
 
Saramago investe, na obra citada, sobre os efeitos de um mundo em mutação, veloz e radical, 
sobre a construção de nossas subjetividades, evidenciando como estas se vão transformando no 
mesmo compasso orquestrado pelos movimentos incessantes do grande capital que pouca 
importância confere aos interesses da maioria da população, não sem resistências daqueles que 
não perderam por completo a visão e a acuidade de perceber o que efetivamente acontece.  
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A cegueira de que nos fala Saramago, localizada no âmbito dos sujeitos, a meu entender, tem 
por gênese, a idéia que nos traz Zigmunt Bauman (1999) de que a imensa mobilidade adquirida 
pelos investidores, que tomaram de assalto o mundo no pós-guerra espacial, trouxe consigo, 
também, o aumento da estratificação como meio de ampliar seu poder, investindo positivamente 
sobre os processos de sujeição ao impedir avanços em seus campos de privilégios, trazendo, 
por exemplo, a fácil migração do capital para territórios mais pacíficos, onde a mão-de-obra já 
especializada não lhes poderá causar problemas ou perdas financeiras de qualquer espécie.  
 
Paul Virilio( 1997)8, ao descartar a idéia muito contestada de Fukuyama sobre o fim da história, 
fala-nos do fim da geografia e das territorialidades fechadas, enquanto Bauman (1999), enfatiza 
a distância como um produto social que depende da velocidade a ser vencida e, nesse caso, 
fatores, tais como separação e manutenção de identidades coletivas – fronteiras estatais e 
culturais –, se tornam secundários a essa velocidade. 
 
Tomando por base as preocupações destes autores, convém destacar a intensificação do 
progresso dos meios de transporte, na medida em que viagens mais rápidas e mais baratas 
desencadearam/ desencadeiam um processo de erosão e solapamento das totalidades sociais e 
culturais radicais em seu modo de agir, trazendo, como conseqüência, o aumento das 
desigualdades, na medida em que são derrubadas as fronteiras ‘’naturais’’ e os lugares fixos de 
viver e trabalhar.  
 
Se já não existe razão para a fixação do homem em um único lugar, crescem os abismos entre 
os que podem viajar ao encontro de outras culturas e seus saberes como possibilidades de 
melhor desempenho pessoal e cultural, mais do que para os “pobres do mundo”, que, cada vez 
mais, se movimentam nos espaços a seu alcance. Espaços limitados onde o controle mais se 
reafirma, confirmando a estrutura panóptica dos mesmos. Assim, enquanto para a classe 
dominante são destinados os espaços livres do mundo, para as classes dominadas, restam-lhes 
o apartheid na sociedade mundial em  que lhes sobram as migalhas contidas na apreciação     
do fausto e da ‘’dignidade’’ da vida através das telas da televisão (o sinóptico, como veremos 

                                                           
8  Paul Virilio, em “Un monde superexpos é: fin de la géografie?” Publicado em Le monde diplomatique, 1997, traz a idéia do fim 
da geografia, sendo citado por Bauman (1999). 
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adiante). Reafirma-se pois, com o fim das territorialidades fechadas e as distâncias entendidas 
como produto social que secundarizam as identidades coletivas, mais a fragmentação do corpo 
social que traz por conseqüência a diminuição das possibilidades de compartilhamento e 
solidariedade. 
 
A própria “realidade das fronteiras” é um fenômeno estratificado de classes, na medida em que 
os grupos de maior poder aquisitivo detêm particularidades cosmopolitas maior que o restante da 
população, estabelecendo para si uma outra cultura identitária que os distinguem da maioria em 
que o cosmopolitismo surge como elemento de efetiva importância aos interesses por lucros e 
acumulação de capital cada vez mais internacionalizado. Entre outros fatores que interferem na 
intensa mobilidade do capital e dos investimentos, pode ser encontrada na rapidez do transporte 
da imagem, que navega no mundo independentemente de seus portadores físicos e dos objetos 
sobre os quais informa. 
 
Sobre esse fenômeno, Michael Benedkt (1995) assinala que qualquer flexibilização social 
depende do esquecimento e da comunicação barata, movimento que Bauman (1999), ao citá-lo, 
estende a qualquer tipo de comunicação, o que significa o rápido trasbordamento, mesmo um 
sufocamento ou atropelamento das informações obtidas, assim como estas últimas trazem em si, 
pela velocidade de seus meios, a necessidade de procedimentos severos de crítica para os 
quais, ainda, não fomos educados. Desse modo, com a contradição sempre presente, o espaço 
tornou-se processado, mais centrado, mais organizado, mais normalizado e desterritorializado, 
pois os capitalistas passam a exercer seu poder à distância, construindo um outro/novo tipo de 
panóptico, não obstante, emancipado das restrições ao corpo humano. Um panóptico que 
funciona pelo seu reverso, ou seja ao invés de sermos olhados, olhamos. 
 
O que constatamos, então, é que as elites fizeram opção pelo isolamento e pagam caro por ele; 
entretanto, os membros descartados dessa cultura respondem a esta realidade, maioria das 
vezes, com ações distintivas instaladas em suas próprias fronteiras, colocando placas invisíveis, 
de não ultrapassagem, utilizando-se de um outro tipo de comportamento que brota de uma 
cultura que nasce entre espaços e tempos que se confundem (RODGERS & COHEN apud 
BAUMAN, 1999). Assim, contrariamente às normas homogeneizadoras, rituais diferenciados se 
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acentuam, as roupas e os costumes escandalizam pela ruptura raivosa das regras, entre outras 
formas de resistir ao que não conseguem entender, como acontece com as transgressões das 
normas sexuais controlistas incessantemente apregoadas pelos poderes vigentes que se 
destinam à dominação da maioria insatisfeita, questão muito presente nas narrativas de nossas 
jovens.  
 
Como exemplo de transgressão onde as grades e o isolamento são invisíveis e capazes de criar 
uma outra lógica para a sexualidade, ouvi: 
 

Ela também é muito minha amiga. Às vezes, a gente fala nas cartas, a gente diz uma pra 
outra que a gente se denomina, assim, pois uma é a pessoa que a outra mais ama. 
Tanto que a gente não pensa em se casar. Assim o nosso sonho é morar juntas. Mesmo 
assim, não na mesma casa, a gente diz que vai comprar um terreno enorme e vai ter 
uma casa de um lado e a minha do outro, pra sempre estarmos juntas, entendeu? Ás 
vezes a gente conversa, assim, por exemplo, eu tenho vontade de ter filhos e ela 
também, a gente não diz um marido, a gente diz o pai da criança, como se a gente fosse 
viver nós duas, entendeu? E não sei porque tem essa ligação, eu nunca gostei da J 
quando criança, ela é bem mais nova, eu tenho um primo que tá com 19 anos, eu com 
21, ele tá com 19 pra 20, quer dizer tá no meio das duas. A J, com uns 4 anos era 
apaixonada pelo T, eu morava junto com o meu primo, quando a minha mãe teve que 
sair de casa. Então, eu morava com o T e a J morava longe, numa cidadezinha do lado, 
aí eu falava pra ela que não podia gostar dele porque era primo e ela não entendia isso. 
Então eu não  gostava dela, batia muito nela, eu fazia muita maldade com ela.  

 

Sennet (1996), em Os usos da desordem, argumenta que os espaços públicos também se 
desterritorializaram, seguindo as trilhas das elites que se isolam. São essas elites as primeiras a 
indicarem que a desterritorialização vai para além do alcance da capacidade comunicativa, pois, 
como prova deste fato, desaparecem os lugares de encontros e criam-se espaços para distribuí-
la de forma verticalizada, outras vezes horizontalizada, porém, quase sempre, de modo 
controlado e hierarquizado, dificultando que as normas sobre o espaço público sejam debatidas 
e negociadas. Um exemplo desse fato é a comunicação cada vez mais freqüente via Internet, 
momento em que os encontros são mediados via satélite e controlados pelo tempo de 
conversação e a multiplicidade comunicativa a que se tem acesso. Vejam o que nos conta K. 
sobre a surpresa de encontrar um amigo de sua cidade natal de forma incorpórea e, finalmente, 
desatarem nós antigos apenas num diálogo virtual e sem a emoção dos encontros dos corpos e 
sentimentos marcados em suas memórias.  
 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 1 – O CENÁRIO E AS CERCANIAS DO TEMA 
 

Maria Amelia de Souza Reis                     Página 38 
 
 

[...] Vê só que coisa. Eu vou encontrar com ele pela internet e descobrir que ficou 
esse tempo todo achando que eu terminei com ele porque ele não fez nada 
comigo, quer dizer, os amigos dele disseram: Ah! porque você não se aproveitou 
dela? Ele carregou isso durante 5 anos e, ele falou assim: Ah! eu nunca dei valor à 
mulher nenhuma. Eu fiquei indignada e falei: ‘como não deu valor?’ ‘Ele disse, 
depois de você’... Quer dizer o que eu fiz com ele fez com que a relação dele de 
hoje, de homem com mulher, seja diferente, isso, sem pensar, eu fiz com ele, mas 
ele também não pediu explicação, eu falei nossa era tão fácil era só…. Ponto, a 
gente continuou muito amigo, lembramos até hoje. Ele lembra de tudo. Ele 
pensava que eu tava terminando com ele por um motivo, mas o motivo pra ele era 
o que os amigos tinham dito, e isso não era verdade. 

 
 

Cabe rememorar que tempos atrás existiam inúmeros espaços públicos para freqüentes 
encontros sociais e culturais livres de qualquer dos interesses pelo lucro: a) o banho coletivo 
muito comum entre os gregos e romanos, bem como entre famílias inteiras na Idade Média; b) 
nas camadas populares as lavadeiras à beira do rio, que, entre conversas e cantigas, falavam de 
seus cotidianos; c) mais recentemente, em nosso cotidiano juvenil os encontros nas muitas 
esquinas, principalmente nos subúrbios cariocas, que a violência das ruas se encarregou  de 
eliminar. E hoje? Temos os shoppings e uma geração inteira de clientes que passeiam isolados 
do restante da população entre as diversas formas de entretenimento e compras (reinado do for 

sale e do delivery), espaços desfavoráveis às trocas efetivas e afetivas entre grupos diversos e, 
conseqüentemente, aos avanços da resistência. 
 
A modernização em sua contemporaneidade significa tornar o mundo mais receptivo à 
administração supra-comunitária e estatal, o que exige, como condição essencial, tornar este 
mesmo mundo transparente e legível para os poderes administrativos, na medida em que serve, 
por meio das hierarquias dos poderes/saberes da comunidade que a si própria se denomina  
pós-dominante ao disfarce do universo das certezas/incertezas, contradições e paradoxos 
presentes na sociedade real ( CROZIER apud BAUMAN, 1999). 
 
Esse fenômeno que torna qualquer situação mais opaca se amplia com a existência de 
simulacros, como os que ocorrem em sociedades como a nossa com a educação da maioria da 
população, marginalizada, desqualificada e desprezada pelo poder central pronta ao serviço dos 
interesses do capital internacional. Fundamentada nesses simulacros, os discursos de verdade 
sobre a educação popular adquirem maior intensidade quando muito se fala em prioridade e, 
pouco se realiza, diferentemente de sociedades em que a luta pelo poder é clara e livre, não 
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obstante, a incerteza seja a essência e o desafio primário nessa guerra sem fronteiras em que a 
política é considerada como a guerra continuada por outros meios (FOUCAULT,1999, p.58-59) 9 

e, portanto, capaz de influenciar a totalidade estruturada.  
 
Em meio ao debate, a pergunta que me aflora: Será possível a ( re)conquista do espaço público? 
Richard Sennet (1996), chamado mais uma vez, nos alerta para o iminente declínio do homem 
público, com seu afastamento dos espaços públicos convencionais; indica-nos que a monotonia 
e a assepsia dos espaços, artificialmente construídos, retiram dos homens e das mulheres as 
possibilidades de negociar significados e a capacidade de resolver os problemas identitários. 
 
Ainda, Sennet sinaliza que uma boa cidade para se viver e trabalhar deve oferecer a 
possibilidade de as pessoas assumirem responsabilidades por seus atos e práticas sociais em 
tempos de cada vez maior imprevisibilidade. Entretanto, essa responsabilidade só poderia ser 
assumida por aqueles capazes de dominar a arte de tomar decisões e atuar sob as condições de 
ambivalência e incerteza, provenientes da evidência das diferenças, multiplicidades e 
multirreferencialidade das coisas e das pessoas. Por isso, a necessidade urgente de superar as 
suspeitas em relação aos outros, a intolerância para com os diferentes, o ressentimento aos 
estranhos e sua conseqüência imanente e aterradora: a de bani-los e isolá-los para além das 
fronteiras definidas, a partir dos apelos à lei, à ordem e ao progresso (desenvolvimento 
interessado e dominante). 
 
Nas cidades de hoje, a exemplo do Rio de Janeiro, todas as ações visam à segurança que se 
associa ao medo e ao perigo. O perigo nos ameaça constantemente dentro e fora de cada um de 
nós, inscritos nos males das cidades, razão pela qual encontramos bairros vigiados, ruas com 
guaritas à sua entrada, espaços públicos protegidos, portas eletrônicas, vigias invisíveis e 
filmadoras.  

                                                           
9  Se na paz também se faz a guerra, como Foucault denuncia, cabe afirmar que a política, entendida como fundamento indelével 
de todas as relações e de todas as instituições de força, se constitui como instituinte do próprio poder; toma emprestado Foucault 
a noção de Claude Lefort, que afirmava: a inteligência da força, mais que a própria força, está no coração da política, para deixar 
a questão: estará a inteligência da força que move o sujeitamento do sexual, mais que a própria força, no coração das políticas 
que a circunscrevem? Acredito que sim, pois, para exemplificar, nos é possível identificar políticas associadas aos discursos de 
biólogos, racistas e eugenistas, que desde o fim do século XIX usam tais estratégias de força para convencer e receber adesão 
daqueles que oprimem e controlam disciplinando seus corpos e ementes. Discursos sofisticados, científicos, eruditos, mas 
tiveram um número infinito de locutores e interlocutores populares e anônimos para sua divulgação. Maquiavelismo? Ausência 
moral? Ou inteligência da força na própria razão da política? Cumpre-nos, pois, decifrar a guerra sob a paz. 
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Como vemos, ao invés da coletividade e da comunhão solidárias, ampliam-se o isolamento e a 
repartição de forma cada vez mais intensa e o questionamento fica sem resposta, 
permanecendo aberto a novas perspectivas e sonhos: será possível o reencontro com o espaço 
efetivamente público, comum a todos e à coletividade, naquilo que se refere ao que determinou 
aos antigos gregos e romanos nomear de público o produto da pólis e da civitate? Como 
poderemos contribuir para a edificação de um espaço público em permanente processo de 
expansão? Ou este será mais um simulacro capaz de envolver, conferir adesões e ocultar as 
mazelas das promessas idealizadas de igualdade, fraternidade e liberdade, que com seus 
tentáculos atinge a vida de todos nós, a vida da escola, dos escolares e de seus professores 
tirando-lhes a vontade e o desejo de prosseguir lutando? 

 

 

1.4 Panóptico, Sinóptico? Como É Controlada a Sociedade Atual? 

 
O panóptico discutido por Foucault não convivia com a idéia de espírito opaco, pois as relações 
entre os homens eram freqüentemente supervisionadas. Hoje se imagina uma casa de paredes 
de vidro e uma televisão impossível de ser desligada, de forma que nunca se pudesse conhecer 
o momento em que a câmara seria religada, ou que, mesmo ligada através de programas de 
computador, pudesse, a partir de localidades longínquas, observar com detalhes o que se passa 
numa realidade íntima qualquer (visões de Zamiatin e Orwell,) que já se tornaram realidade e 
propagadas nos meios de comunicação de massa (BAUMAN, 1999). 
 
As técnicas do panóptico, segundo argumentos de Foucault, tiveram importante papel na 
passagem da integração de base local, caracterizada pela auto-vigilância e auto-regulação para 
a integração supralocal, administrada pelo Estado. Mark Porter, lembrado ainda por Bauman 
(1999), nos fornece uma visão ciberespacial da questão, atualizando a idéia de panóptico, 
através de analogias que estabelece com os bancos de dados, freqüentemente, imprescindíveis 
aos movimentos do capital.  
 
Neles, o armazenamento de informações, a cada ato de compra com cartão de crédito, resulta 
em um superpanóptico, com uma diferença: os “vigiados e controlados” são voluntários na 
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vigilância, sem estarem preocupados com a quantidade de informações que fornecem aos donos 
de negócios do mundo e sua exposição íntima e pública. Portanto, algo mudou em nosso mundo 
que está sendo universalizado ou globalizado. Mudou o mundo que se move, mas, também, nos 
movemos, promovendo transformações mais rápidas e inusitadas!  
 
O exemplo do panóptico de Foucault, apoiado na estrutura proposta por Bentham, visava à 
disciplina e à possibilidade de um modelo de comportamento interno, enquanto o banco de 
dados visa garantir a confirmação da credibilidade dos consumidores, em que se distinguem os 

confiáveis dos não-confiáveis, ou seja, separam-se os que podem e os que não podem comprar 
e, a estes se oferecem sempre formas variadas de endividamento. Antagonicamente, quanto 
mais as informações estão contidas nesses instrumentos contemporâneos de controle, 
classificação e hierarquia sobre a pessoa, mais livre, também, é a circulação delas, tornando-se, 
portanto, este mais um veículo de mobilidade em que grilhões são postos a imobilizar as 
pessoas. Questão que nos mostra mais uma das estratégias e táticas contemporâneas do 
controle social e vigilância constante. 
 
Se pensarmos o modelo panóptico elaborado por Foucault, em relação à idéia de progresso 
vigente nas diferentes épocas constantes em seus trabalhos, assistimos, em nossos dias, ao 
progresso da civilização afetada pelo controle, quer através de elementos externos e efetivos (a 
exemplo das ações dos supervisores) quer dos internos (tais como imagens de um passado de 
coerções e resistências que contam nas estratégias do governo de si por si mesmo), trate-se de 
encarcerados, alunos, soldados, pacientes; professores, supervisores e administradores; e 
aqueles que são prisioneiros de suas próprias experiências mal compreendidas. Neste rol de 
“seqüestrados”, incluo os freqüentadores assíduos e compulsivos da telinha, que se tornam 
incapazes de reagir aos fatos e contextos ali apresentados, sem crítica ou maior reflexão. 
Constata-se, desse modo, que os antagonismos, sempre presentes nas relações humanas, em 
seu exercício de realizar o poder e possuir o monopólio do saber, residem no mesmo espaço-
tempo vivido e vivenciado entre o passado-presente-futuro, embora ocupem lugares 
diametralmente opostos em nossas existências.  
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Se, antes, o panóptico era um espaço artificial, historicamente construído e organizado, de forma 
a manipular o “consciente” das pessoas e as maneiras de agir das instituições, visando manter a 
transparência falseadora do espaço com relação ao social e ao político, essa nova estratificação, 
se encontra modelada pelas condições que cria e, nos faz lembrar a arquitetura das cidades 
contemporâneas, onde cada coisa tem seu lugar e sua função enquanto os pobres, em sua 
opressão, são cada vez mais afastados do cenário cultural e social da comunidade geral a qual 
pertencem.  
 
Um bom exemplo é a construção de Brasília, que “saiu” do nada, na materialização das teses de 
Le Corbusier sobre a estética das cidades. A arquitetura de Niemeyer trazia por meta a idéia da 
urbanização sem expurgar os pobres para as periferias insalubres, como preconizava Malthus no 
século XIX. Mas, afinal, por lá não havia pobres a serem removidos. Entretanto, o controle e a 
fragmentação do conjunto social se exerceu. Brasília se construiu sob a égide mais rigorosa do 
controle social dos espaços - cada coisa em seu lugar, cada gente em seu espaço previamente 
definido. Aqui, os funcionários do alto escalão do governo; ali, os administradores das idéias e 
das necessidades dos primeiros; todos, separados pela hierarquia militar e política, assim 
arquitetura modernizadora cumpria o seu papel. Dessa maneira, Niemeyer fez combinar os 
interesses ambiciosos do planalto por grandiosidade em presença de inúmeros recursos 
inexploráveis e, paralelamente, tornar mais efetiva a moldagem dos seres humanos e futuros 
habitantes da cidade, necessária às mudanças requeridas pelo modelo econômico e produtivo 
que começava a ser imposto. Para Bauman (1998) a preocupação de Niemeyer com a estética 
não fugia ao lugar comum das idéias que negavam à população a igualdade de direitos 
ambicionada, como vemos, ele não era ingênuo quanto à lógica que se colocava como centro de 
suas obras nessa cidade.  
 
Outra grande contribuição à idéia da necessidade de a educação e a escola serem 
(re)inventadas, a partir das transformações que ocorrem no mundo atual, nos traz Thomas 
Mathiesen (1997, p.215-234). Ele realiza uma excelente releitura dos textos de Foucault, para 
argumentar que as novas formas de poder ocorrem com muitos vigiando poucos, citando, como 
exemplo, a atuação sempre crescente dos meios de comunicação de massa, principalmente a 
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televisão, acreditando que ela acrescenta ao panóptico outras dimensões de poder, ainda 
desconhecidas.  
 
Sob essa lógica de pensar e refletir o panóptico, propõe a concepção do sinóptico, em 
substituição atual à tese do primeiro, pois, argumenta, se o panóptico era local, o sinóptico é um 
fenômeno de poderes associados globalmente, não importando a distância, o que torna a 
vigilância mais concreta. Acrescenta, ainda, que, enquanto o panóptico se caracterizava pela 
possibilidade de vigilância e, muitas vezes, coerção, o sinóptico é sedutor, afirma a adesão dos 
oprimidos, na medida em que os vigiados não mais constituem todo o conjunto da população, 
mas são seus os heróis e heroínas, as belas e as feras, fabricados pela mass media, 

“personalidades” que mostram seus hábitos, suas emoções e comportamentos de uma vida 
íntima articulados a um modo de viver, trabalhar e “vencer na vida”, a que a maioria da 
população desejaria igualar-se, mesmo que ficasse apenas em seus desejos e sonhos, uma 
espécie de co-participação e interação com a possível realização dos desejos promovida pelos 
canais competentes, ainda que à distância desses falsos, abstratos e virtuais cotidianos de 
glórias e encantamento. Assim, minimiza-se, quase a seu termo, a idéia de exclusão,   
reforçando-se imagens de sucesso, quase nunca possível às camadas sociais em desvantagem. 
 
A televisão constitui para Bauman o exemplo típico de sinóptico, através dela as celebridades 
são observadas em sua rotina, exibidas com regularidade, numa espécie de programa interativo 
que induz as pessoas à idéia de conhecimento mais íntimo com a fama e o sucesso almejado, 
trazendo, com isso, o simulacro de ascensão social, atualmente minimizado em sua forma mais 
radical e presente em nossa sociedade, sabiamente designada como a Sociedade do 

Espetáculo. O triunfo desse tipo de programa toma existência concreta, na atualidade, com o 
Programa do SBT, Casa dos Artistas e sua disputa com um outro do mesmo gênero, em que as 
pessoas são expostas em suas fraquezas/resistências às vicissitudes, como nos tem mostrado a 
Rede Globo de Televisão no Programa Big Brother Brasil, exibido no mesmo horário, numa 
verdadeira guerra por audiência.  
 
Se, nesse sinóptico, a maioria local observa e controla a minoria global, invertendo a forma de 
controle social que se realiza como fato social, através da distância, cria-se, em seus 
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antagonismos, uma sociedade de proprietários invisíveis em que as contradições se acirram na 
medida em que a globalização tanto divide como une. Sociedade em que os espaços se 
comprimem diante do tempo que se acelera, abrindo um abismo cada vez maior entre aqueles 
que têm a posse dos bens e aqueles que não têm.  
 
Enquanto as certezas se esvaecem na luminosidade das incertezas, os scripts transformam-se, 
com uma constância jamais pensada, em nossos blocos de notas. O movimento inesperado das 
transformações, subitamente, faz mudar, por exemplo, os roteiros das novelas acompanhadas 
pela população, que se transformam, na medida em que o público consumidor assim o deseja; 
esse é, pois, um outro sentido para a vigilância dos consumidores e controle da vida das 
pessoas. Outro exemplo das mudanças vigentes é o crime virtual que se inscreve por meio da 
utilização de sites transgressores da ordem, que tomam uma visão planetária, como é o caso de 
um garoto americano que conseguiu furar o sistema de navegação do aeroporto local sem 
precisar sair de seu quarto. Como quem brinca em simuladores, foi capaz de manipular as 
aeronaves nos radares da torre de comando. Identificado, responde por tentativa de homicídio, 
como relata o JB de 30/12/2001. Invasão de privacidade? Abusos numa terra de ninguém? Ou 
utilização de uma tecnologia que, com seu caráter de urgência e velocidade, obedece ao 
princípio de desterritorialidade, característico dos tempos atuais? 
 
Trago à discussão o que Galeano(1999) denomina instinto assassino, considerado como virtude 
do grande capital que devora expressivo número de trabalhadores ou faz sucumbir aos seus 
interesses os países mais fracos economicamente. Compartilho essa metáfora que este 
pensador traduz como de total bestialidade, na medida em que existe desigualdade manifesta no 
cumprimento da justiça entre aquele que é pobre e comete um furto famélico e o banqueiro que, 
inescrupulosa e calculadamente, faz uso do dinheiro alheio para seu maior enriquecimento, na 
maioria das vezes, sob o amparo da legalidade. Afinal, para os donos de negócio do mundo, que 
dominam grande parte da justiça e da “ordem”, tal fato é ajuste de contas, enquanto que, para o 
país que não paga regularmente suas dívidas, é plano de ajuste.   
 
Ou seja, se pensarmos o mundo em seu modo de viver contemporâneo e entendermos a escola, 
a formação docente e a vida das jovens professoras em seu ofício sob tal prisma, 
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concordaremos com Galeano (1999), que nos adverte, numa alusão irônica ao romance Alice no 
País das Maravilhas: há cento e trinta anos, depois de visitar o país das maravilhas, Alice entrou 

num espelho para descobrir o mundo ao avesso 10. Se Alice renascesse em nossos dias, não 

precisaria atravessar nenhum espelho: bastaria que chegasse à janela. 

 

 

1.5 O “Domestic Bug” entre A Modernidade Sólida e Cibercultura: 
Sexualidade, Gênero e Contemporaneidade 
 

Chegar à janela e enxergar o avesso do mundo, não deixa de ser 
uma séria questão a pensar. Queremos desfiar os fios e perceber 
os cortes e as costuras com que nos fabricam o guarda-roupa do 
futuro? (Galeano, 1999, p.5) 

 
 

Trazer a idéia de bug, tão em voga nos dias de hoje – o bug do século, o bug do mercado... Bug 
que em sua forma literal quer dizer inseto e, portanto, carrega em si uma forte conotação de 
coisa desagradável aos olhos de quem vive nos meios urbanos, que passam a conviver 
incomodamente entre nós emaranhando-se ao funcionamento de nosso cotidiano “cibernético”. 
 
Se pouco nos referimos, até aqui, à narração, à memória e à sexualidade com o propósito de 
trazer de volta à escola o prazer e o sabor em aprender e ensinar, tentamos, ainda que 
brevemente, identificar nos entrelaçamentos entre os contextos macro e micro políticos as 
dimensões possíveis em que se circunscrevem a nossa formação subjetiva em meio ao 
emaranhados de sonhos, anseios, desejos e incertezas que ligam, em sua intimidade, 
compromissos de bem cumprir seu ofício diante de um mundo que velozmente carrega em si os 
impactos de uma outra ordem de valores e crenças que se colocam, tanto para aprendentes 
como para ensinantes. 
 

                                                           
10  O mundo ao avesso indicado por Galeano( 1999), é um mundo que gratifica o avesso: despreza a honestidade, castiga o 
trabalho, recompensa a falta de escrúpulos e alimenta o capitalismo. Seus mestres caluniam a natureza: a injustiça é lei natural. 
Na escola do mundo ao avesso Friedman é seu mais conceituado docente. A lei natural tendo por base as conquistas de Darwin 
que consideram como seu expoente, colocam negros no mais baixo escalão social e as mulheres nos fogões e nos tanques de 
roupa a lavar e no cuidado dos filhos e maridos preparando-os a serem produtivos. Esta escola não se contrapõe a uma escola 
ao direito, é uma escola que se caracteriza pela indústria do medo, pela falta de ética, pelas aulas magistrais de impunidade, pela 
pedagogia da solidão, é a escola da vida em nosso mundo após o espelho. 
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Sustentando a idéia de que os múltiplos pontos de vista que se inscrevem nas narrativas e 
contos, nos favorecem encontrar os elementos capazes de desfiar os fios que unem o presente 
ao passado e perceber os cortes e as costuras com que nos fabricam o guarda roupa do futuro 
de nossa educação pública aproximando-nos da pluralidade de sentidos das várias experiências 
de formação e, a partir daí, conseguir chegar ao contrário do avesso  do mundo das aventuras 
de Alice e, antever um mundo de uma ética solidária e uma escola (re)inventada aberta à 
poiésis, à pluralidade e para as possibilidades de novos instituídos.  
 
Um bug nos dias atuais, na área de informática, nomeia tanto um vírus de computador, quanto 
defeitos de programação ou de softwares. À guisa de balanço de tudo que foi até aqui teorizado, 
não posso deixar de passar a limpo o que foi considerado como o bug do feminismo, movimento 
libertário do século passado, também conhecido como o século das mulheres. 
 

As conquistas das mulheres são indiscutíveis, os números estão aí para mostrar. Atingimos 
acelerados desempenhos na área de trabalho, no campo dos altos estudos, revelando 
desempenhos, na maioria das vezes, melhores do que os dos homens, como indicam os últimos 
dados do PNAD/IBGE (2001). Esta presença, todavia, cai substancialmente nos cargos 
decisórios, sublinhando o assim denominado teto de vidro, conhecido como um limite invisível 
que nos barra o acesso aos postos de trabalho na hierarquia superior. Esse deficit de poder 
aumenta nas áreas públicas, mas tende a decrescer em certas áreas como a financeira, a 
empresarial, nos mass media ou no jornalismo de opinião, quer seja econômico ou político, como 
locus onde as  mulheres passaram a ganhar mais visibilidade. 
 
No campo das idéias, discutiu-se das noções de Identidade aos processos de subjetivação, 
interpelando-se a epistemologia iluminista, desconstruindo-se conceitos nucleadores de um 
pensamento totalizante em defesa da voz e das várias formas de representação nos diversos 
domínios políticos e intelectuais. Por volta dos anos 70, as críticas feministas passam a ser 
reconhecidas, como uma vertente importante do conhecimento contemporâneo e tendência de 
ponta do pensamento pós-estruturalista. 
 
Foi longo o caminho. Em princípio, a luta identitária os confrontos e a definição de territórios; 
depois, a fase da manobra, dos jogos de cintura, mais negociadora que bélica, abrindo espaços 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 1 – O CENÁRIO E AS CERCANIAS DO TEMA 
 

Maria Amelia de Souza Reis                     Página 47 
 
 

para noções como relações de gênero, subjetividades, bem como, para denúncias de um 
imperialismo feminista colonizador em defesa de um feminismo plural com demandas e lógicas 
simbólicas locais. Um pensamento que já se fez  história. 
 
Apesar de tudo isso parece que ainda temos mais questões que soluções, que ainda se põem ao 
universo das conquistas femininas e que colocam sua invisibilidade em comentários tais como: 
as mulheres não sabem fazer uso da liberdade alcançada; a nova mulher é bem-sucedida mas 

mal-amada; se as mulheres querem liberdade que se sustentem etc. Estes, entre tantos outros 
discursos não se demarcam apenas pelo enraizamento profundo numa guerra entre os gêneros, 
vão mais além, passam pela questão dos poderes e saberes firmados substantivamente às 
imagens do  masculino e do falocentrismo. 
 
A abertura de caminhos para a entrada de mulheres no mercado de trabalho tomou por base um 
grande equívoco de planejamento, pois baseou-se prioritariamente na negociação dos direitos 
da mulher na esfera pública, subestimando-se forças e poderes existentes na esfera privada. 
Com isso, se deixou de lado a variável fundamental de que o trabalho doméstico é indispensável 
ao universo do trabalho na esfera pública, o que se constitui um bug estatístico na medida em 
que a omissão do trabalho doméstico em termos de informação entra em desajuste na 
formulação de políticas públicas e previdenciárias, trazendo como corolário a grande 
discriminação, como nos coloca, Heloisa Buarque de Holanda11 de que as mulheres são 
reconhecidas como homens e não como mulheres. Como homens nas exigências igualitárias no 
exercício das atividades profissionais e mulheres quando se trata das remunerações pela força 
de trabalho despendida, momento em que se torna esquecida a menos valia de seu trabalho 
rotineiro no cuidado dos filhos e da casa. 
 
É aí, que se instala o domestic bug, como um tipo de vírus que imobiliza memórias, trazendo 
transtornos às relações entre os gêneros, bem como à maioria das relações familiares ou 
laborais. As mulheres operaram o prodígio da transformação de sua posição social e política em 
muitos setores da sociedade, mas quase sempre sem ter alterado seus papéis complementares  

                                                           
11 O bug do feminismo de Heloisa Buarque de Hollanda, em idéias e livros, JB 08/01/2000.Heloisa traz a idéia de domestic bug 
como vírus que imobiliza a memória que pode oferecer transtornos para as relações de gênero. 
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milenarmente atribuídos, como a acumulação de responsabilidades profissionais e domésticas, 
no gerenciamento da casa e obrigações com a família e os cuidados com os filhos, que reforça  
a máxima milenar de identificação da vida doméstica e da vida privada. 
 
Em meio à repetição inexplicável daquilo que no corpo não cessa de pulsar –  o sentimento de 
liberdade, paixão, prazer, vida e amor, que se entrelaça ao fim das grandes ilusões que se 
formam em nosso horizonte –, encontro a noção daquilo que Bauman (2001)12 denomina de 
modernidade líquida em contraposição à modernidade sólida que MARX acreditava desmanchar-
se no ar.  
 
Alguns dos sólidos a que se referiu Marx continuam em nosso cotidiano, submetendo-nos e 
forçando-nos a agir de acordo com interesses individuais e particulares. Por isso a preocupação 
dos ensaios de Bauman com a atualidade dos discursos críticos próprios da época moderna, que 
de início questionam a ordem social com base em uma nova e boa ordem a ser construída no 
futuro, mas que arrastaram em si mesmos as inquietações das ameaças implícitas pertinentes 
às liberdades individuais, entre elas a igualdade prometida às mulheres que Alice entrevê pela 
janela sem precisar atravessar os quadros do espelho.  
 
Desse modo, podemos inferir que as grandes promessas de liberdade, igualdade e fraternidade 
como produto da modernidade burguesa se desfazem como os sólidos que se desmancham no 
ar, obrigando a rever a construção das diferenças em nosso passado mais recente. Quando 
Marx colocou em discurso tal conceito admitiu essa fase, eminentemente transgressora em que 
os sólidos herdados da tradição e da opressão deveriam liquefazer-se para que fosse possível a 
construção de duráveis sólidos no futuro, seriamente comprometidos em tomar os 
entrelaçamentos entre o contingente, o múltiplo e a ambigüidade como possibilidades efetivas de 
reação aos mandos e desmandos do capitalismo atual (BAUMAN,2001). 
 
 

                                                           
12 Bauman( 2001) traz como hipótese a suspeita de que o discurso da diferença possa ter impossibilitado uma reação política ao 
capitalismo moderno. Trabalha com a metáfora utilizada por Marx de que os sólidos se desmancham no ar, para enunciar a 
utopia da modernidade líquida de nossa modernidade recente. 
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Dessa forma, o bug feminino13 se contrapõe ao domestic bug, que se evidencia drasticamente  
na vida das professoras, identificando-se nas marcas de suas memórias e narrativas em que se  
registram hesitações, sonhos e também hipocrisias em suas primeiras experiências amorosas e 
sexuais. Em muitos contos, sobressaem as manifestações de ironia, embaraço e, 
simultaneamente, a aparência de liberdade e a impressão de limites ultrapassados. Nessas 
narrativas, nossas personagens de si mesmas caracterizam-se por revelar, a partir da efusão 
dos contos, as verdades de si mesmas e de seus inconscientes, que se encontram fora de todas 
as fronteiras estabelecidas, revelando a possibilidade da desconstrução de imagens fixas de si e 
do(s) outro(s), ao mesmo tempo, que permitem o aparecimento de outros/novos ditos que 
escaparão, certamente, às normas consignadas, quando Alice poderá sair da janela e 
novamente atravessar o espelho no retorno ao mundo da ética e da estética.  
 
Como sinaliza Bauman (2001), os sólidos que se derreteram na fase líquida da modernidade são 
os elos que entrelaçam os projetos individuais e coletivos em que cada qual procura estar 
preparado para as incertezas do futuro. Em nosso presente, a modernidade líquida é uma versão 
privatizada e individualizada da modernidade e só acreditamos ser capazes de transformarmos a 
nós mesmos se estivermos preparados criticamente para as mudanças que nos oferecem a 
cibercultura em seu crescente imperialismo tecnológico, em que proliferam os discursos que 
oscilam entre o deslumbramento da inteligência literária e a assepsia do espírito tecnocrático que 
provocam projeções de imagens fantasiosas que nos sugerem, com freqüência, a resolução de 
velhos problemas sócio-econômicos no futuro. 
 
Nessa perspectiva, a explicitação dos elos que podem conferir outro sentido à formação docente 
– a memória, o gênero, a sexualidade e, a percepção das rupturas das formações discursivas e, 
assim, favorecer a elaboração de uma outra/nova narrativa para a formação da jovem mulher-
professora, grupo que massivamente constitui a categoria profissional que se contradita 
permanentemente entre uma educação escolar orientada por uma lógica masculina e seu ser 
que clama por outras dimensões educativas que seja permeada por uma ética e uma estética de 
existência por elas apropriadas.  
 

                                                           
13  Que põe sua ênfase no grande movimento feminino libertário ocorrido no século passado em todo o ocidente. 
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A compreensão de que muitas de nossas professoras tampouco percebem o contexto histórico 
em que se movem seus saberes e poderes, permitiu-nos entender os limites encontrados nas 
posições defensivas que tomam em relação à sexualidade e às relações entre os gêneros no 
âmbito da escola, quando deixam de lado as possibilidades de tomarem as experiências de si 
por si mesmo como fonte de vida e do prazer de ensinar e aprender.  
 
Tomando por cerne o contexto analisado, formulo a questão: o que fazer para formar bons 

professores? Que direção tomar para pensarmos uma outra narrativa de formação? Por esse 
caminho a escolha da linha metodológica – a genealogia - e a busca pelos acontecimentos e 
rupturas presentes nos discursos que se inscrevem nas narrativas docentes e de lá extrair onde 
o poder se aloja e torná-lo visível.  
 
Nesta direção é que tomei como conteúdos centrais à juventude e seus modos de viver sua 
sexualidade, o Eros e as relações de gênero, frente às políticas sociais que as engendram, 
utilizando as narrativas e contos contados e, bem contados de alunas e alunas-professoras, que, 
através de suas memórias de formação, recuperaram experiências e lembranças das mais 
remotas, desde o que ouviram acerca de seu nascimento, sua entrada na escola, sua escolha da 
profissão e suas relações com o sexual como fonte de prazer, contestação, subversão e/ou 
sublimação. 
 
Voltando-nos à escola pública, que é o nosso interesse e motivo desse trabalho, nunca é demais 
perguntar? Que impactos sobre ela tais condições oferecem? No Brasil, os projetos e programas 
educacionais, voltados às reformas curriculares e à formação docente, nos parecem ter sido 
homogeneizados por uma só pedagogia, uma pedagogia profana14- metáfora utilizada por 
Larrosa (1998), e que abrangem em seu núcleo as pedagogias psi, criticadas por Silva (1998). 
Essas pedagogias vêm se combinando para legalizar as reformas neoliberais da educação - do 
currículo e da formação docente - em todos os seus níveis de ensino, na realidade brasileira.  
 

                                                           
14 Pedagogia profana é a metáfora utilizada por Larrosa (1998) para distinguir uma pedagogia livre de saberes disciplinados e 
prescritivos de uma outra em que os discursos se centralizam entre a arrogância dos cientistas e a boa consciência dos 
moralistas, como afirma (p.7). A pedagogia profana é, pois, a antítese do pensamento pedagógico dominante; ela aspira ser 
indisciplinada, alheia a recomendações úteis ou respostas seguras. Ela requer reaprender a pensar e a escrever uma outra 
narrativa pedagógica que se afaste dos enquadramentos de uma pedagogia técnico-científica dominante. 
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Se pensarmos nas teses de Foucault (1979) sobre a governabilidade, será possível 
compreendermos, a par do modelo econômico, que existem mais congruências e convergências 
do que contradições e dissensos entre o que proclamam as ideologias neoliberais, que hoje nos 
impõem o mundo das empresas, e as tecnologias da subjetividade regidas pelas pedagogias 
psicologizantes, pois não será preciso a formação de um sujeito submisso, mas disciplinado e 
controlado em direção aos interesses do capital em mutação. 
 

Atualmente, um grande número de especialistas vêm se ocupando do campo do comportamento 
humano, preparando homens e mulheres para ocuparem seu lugar determinado nesse mundo. 
Os campos da psicologia e da psiquiatria carregam, em seus projetos, a educação de corpos e  
mentes, de forma a promoverem a modelagem da subjetividade no mundo atual. Afinal, é 
possível compreender que o sujeito contemporâneo é hoje refém dessas tecnologias do eu, que 
vão das várias formas de ritos e mitos religiosos até as diferentes dimensões de regulação e 
gerenciamento dos corpos e das almas.  
 

A educação se torna, por esse viés, um campo privilegiado da atuação desses vários 
especialistas em suas várias formas de descrição, análise e controle. Para Silva (1998, p. 9-13), 
as secretarias de educação, as escolas, as faculdades de educação constituem-se em território 
privilegiado da divisão e fragmentação em que se constitui a história da educação, que se 
inscreve, nesse espólio espiritual, entre uma gama cada vez mais variada de domínios e 
especialistas dos recônditos e os mistérios da subjetividade humana. 
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CC  AA  PP  ÍÍ  TT  UU  LL  OO      NNºº  22  

 
 

Rupturas e Descontinuidades nos Discursos sobre A Sexualidade e    
A Produção de Saberes  

 
2.1 Sexualidade e a Produção de Saberes pelas Diferentes 

Culturas – a Leitura da Antropológica do Sexo e das Relações 
de Gênero 

 
MANTELETE EMPLUMADO1 

OBRA DE ARTE DOS ÍNDIOS TUPINAMBÁS (Museu Nacional da Dinamarca) 

 

 

Iniciar a leitura da sexualidade com a apresentação desse rico mantelete confeccionado 
pelos índios Tupinambás, povos de grande religiosidade e de ritos sociais complexos, 

                                              
1 Obra dos índios Tupinambás, que compunham, nos séculos XVI e XVII, uma das maiores nações indígenas do Brasil, 
em tribos espalhadas do Sudeste (da Baía de Guanabara) ao Norte do país, habitando, principalmente, o litoral, daí a 
facilidade de sua quase total extinção quando da ocupação do território pelo colonizador português desde os meados do 
século XVI. Era um povo de religiosidade e ritos complexos. Visando à construção desses manteletes, participavam de 
grandes expedições para recolher as penas vermelhas da ave guará, que tinha por habitat os manguezais costeiros. 

Estes manteletes revestiam os corpos dos homens pertencentes aos mais altos escalões da hierarquia 
social, sendo utilizados em épocas especialíssimas como a dos grandes rituais de passagem masculinos 

em que se incluíam as iniciações guerreiras e sexuais. 
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pertencente ao acervo de obras do Departamento de Etnografia do Museu Nacional da 
Dinamarca, desde 1690 e mostrado na Exposição Brasil+500, objetivou discutir o contexto 
múltiplo e rico da pluralidade cultural em que o sexual e o genérico se inscrevem.  
 
Não significou, apenas, indicar-lhes as diferentes possibilidades das abordagens culturais 
sobre o sexo. Representou, em minha tarefa educativa, ir para além, no entrelaçamento de 
trançar-retrançar das redes de experiências, num ritmo de aventuras e de encontros com o 
inusitado, onde o aprender e o ensinar tomam diversos caminhos num movimento contrário 
à linearidade e à hierarquização dos conteúdos seqüenciados, sempre buscando 
respostas, por meio do diálogo, do exercício, a partir de escolhas individuais e coletivas.  
 
Com essa disposição, a escolha pelo caminho dos mapas abertos, em meio a um oceano 
de obras de arte, como a própria vida do homem que, desumanizado pelo mecanicismo 
impositivo, tornou-se alvo de poderes e saberes que lhes/nos fizeram percorrer linhas de 
tempo lineares que nos impossibilitaram/impossibilitam de perceber caminhos desviantes e, 
a partir daí, mergulhar em outras águas que nos impedissem de nos refugiarmos na 
ambiência apenas daquilo que nos foi/é conhecido.  
 
Por isso, ao assumir, no decorrer deste trabalho, requisito parcial à obtenção do título de 
Doutor em Educação, avoco o desafio de articular teoria e prática, sob a perspectiva do 
conhecimento rizomático, como viés teórico-metodológico de aprender e ensinar e que, 
ainda, de maneira incipiente, venho tentando imprimir à forma de apresentação dessa tese, 
com uma geografia e como uma genealogia, ambas requeridas pela complexidade dos 
acontecimentos (visão foucaultiana). Daí principiar pelo diálogo com a antropologia, em 
busca de compreender o quanto as marcas das vivências passadas e presentes, na 
maioria das vezes, legitimadas pelas ciências, se representam em imagens, atualizadas e 
redimensionadas, nas experiências de cada um de nós – antigos e recentes professores, 
como fatores culturais e psíquicos que implicam reverterem-se em ações educativas e 
pedagógicas. 
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Assim, a antropologia entra nesse debate, antecedendo-se a outras discussões, posto que 
foi a ela, antes de qualquer outra, a tomar a cultura e a sociedade concreta em que se vive 
e se trabalha. A antropologia traz em si a idéia da importância de considerar o outro em sua 
alteridade e singularidade, condição de objetivação que permitiu aos antropólogos olharem 
para o sexo e a sexualidade como objeto de estudo, muito antes desses temas se retirarem 
ao silêncio, tabus e medos acadêmicos (LOYOLA, 1998). 
 
O olhar privilegiado no estudo das sociedades ditas primitivas possibilitou aos antropólogos 
entenderem as principais construções sobre a sexualidade que hoje discutimos e, 
principalmente, desenvolverem algumas teorias sobre as relações: sexualidade-reprodução 
e sexualidade-gênero, ambas permeadas por problemas que envolvem vinculações entre o 
biológico e o social/natureza e a cultura, articulações que parecem voltar à cena com o 
desenvolvimento das pesquisas genéticas e a redescoberta da determinação biológica do 
comportamento humano. 
 
Para a antropologia, a sexualidade se constitui fundamento da construção social. Ela está 
sujeita a normas que podem variar de uma sociedade para outra, de um grupo cultural para 
outro, fato universalmente observável em seu estudo, constituindo-se sob o prisma desse 
saber o tabu do incesto a norma fundante entre todas as culturas. 
 
A sexualidade, por via da reprodução biológica, deriva do que é proibido e permitido, 
efetuando-se no entrelaçamento das normas e regras que desenham a própria ordem 
social. O tabu do incesto, por exemplo, como interdição fundante, impede certas 
possibilidades de casamento, tornando possível, ao mesmo tempo, a promoção de alianças 
entre grupos, como  
 
 
sinaliza Lévi-Strauss: 

Ao projetar-se, se podemos dizer, as irmãs e as filhas para fora do grupo 
consangüíneo, e atribuir-lhes maridos provenientes de outros grupos, ela (a 
proibição do incesto) estabelece entre esses grupos naturais laços de aliança, 
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os primeiros passíveis de serem classificados de sociais. A proibição do incesto 
fundamenta, assim, a sociedade humana e, em um sentido, ela é a sociedade. 

(LÉVI-STRAUSS,1976 apud LOYOLA, 1998,p.19)  
 
Atentando para as investigações antropológicas em que o relativismo cultural explica a 
construção de sujeitos sexuais e o desenvolvimento da moral social, Loyola(1998) distingue 
os trabalhos de Malinowski e suas obras: Sexo e repressão na sociedade selvagem  e A 

vida sexual dos selvagens do Noroeste da Melanésia, indicando, principalmente no último, 
a evidência do relativismo dos padrões morais, demonstrada em suas afirmações:  

 
[...] a imoralidade, no sentido de ausência de todo freio, regra ou valor, não 
existe em nenhuma civilização [...] os trobriandeses (grupo estudado por 
Malinowski) têm, em sua conduta, tanto regras de decência e decoro como 
liberdades e facilidades.(...) o impulso sexual nunca é inteiramente livre. Os 
limites da liberdade podem variar, mas existe uma esfera na qual esta liberdade 
está determinada por fatores biológicos e psicológicos, do mesmo modo que 
existe outra na qual o papel dominante está dado pelo costume e pela 
convenção.2  

  

Assim, segundo os pressupostos metodológicos da antropologia como abordagem nesse 
modelo de pesquisa, a análise da vida sexual vai envolver dupla referência: o impulso 
biológico e a regulação social. Malinowski distingue dois grandes grupos de proibição: os 
tabus gerais, que qualificam certas formas de sexualidade como repressivas, indecentes e 
depreciáveis e as restrições sociológicas que eliminaram certos indivíduos do acesso à 
vida sexual. Esse antropólogo analisa a natureza de tal regulação e sua forma (a exemplo 
da troca de mulheres), procurando integrar natureza e cultura, enfatizando as relações 
entre os sexos e fixando a família como grupo real e concreto em seus trabalhos. Assim 
argumenta, em crítica a Freud, naquilo que se refere ao complexo de Édipo: 
 

                                              
2 A antropologia quer buscar, para além da dicotomia natureza e cultura (Lévi-Strauss), a vida sexual em sua forma e 
regulação, a integração entre o natural e o cultural na ênfase à procriação, como conteúdo particular das relações entre 
os sexos, estabelecendo como centro das análises as famílias. Trata-se de forte preocupação presente em 
Malinowski(1980). 
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O grupo formado por pais e filhos, a permanência do apego maternal, as 
relações entre o pai e a prole apresentam nas sociedades humanas analogias 
notáveis com o que observa nos animais superiores. mas na medida em que a 
família sofre influências e o controle de fatores culturais, os instintos se 
transformam em algo que jamais existira antes do homem: laços culturais da 

organização social. (Malinowski, 1980)3. 
 
Esse mesmo antropólogo, ainda, acentua a importância da educação dos instintos como 
condição que permite a construção cultural, destacando a plasticidade das tendências 
instintivas, bem como o fato de que a organização humana está baseada em complexas 
atitudes construídas através da educação e não em tendências inatas.  

 
Em nenhuma espécie animal a vida de família dura toda a vida. Os pequenos 
deixam os pais ao crescerem. Isso responde a necessidades essenciais. (...) as 
crianças humanas têm direito a uma educação cultural. Isso exige uma 
cooperação especial das duas gerações, a que transmite e a que recebe a 
tradição. Os laços de família que persistem até a maturidade constituem toda 
organização social e a condição de toda cooperação econômica, religiosa e 
mágica. Nesse fato a revelação   do que se constitui, talvez, a mudança mais 
profunda que tenham sofrido as disposições instintivas do homem e dos 

animais. (MALINOWSKI, 1980). 

 
Como esse pensamento assinala, é na relação de paternidade, nos laços familiares, que a 
cultura mais se expressa pela necessidade de se incutirem nos homens os papéis sociais, 
sendo tais laços condicionados pela cultura, e não por condições biofisiológicas intrínsecas, 
até mesmo sobre o que se postula da gregaridade pré-cultural, que não pode ser 
sustentada, pois existe uma diferença radical, de natureza, entre a sociabilidade humana, 
que é uma aquisição cultural, e a gregaridade animal, que é inata.  

 

                                              
3Passagem extraída da edição francesa do trabalho anteriormente referido, ou seja,  La sexualité et  sa repression dans 
les sociétés primitives (Paris:Payot, 1980). Texto com tradução de sala de aula: 3ª parte: Psicanálise e antropologia. 
IMS/UERJ. Disciplina Antropologia e psicanálise: Andréa Loyola e Joel Birman, 1998. 
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Bronislaw Malinowski compreende, então, que a derivação dos laços sociais se dá a partir 
dos familiares, como único modo de preservar a integração entre a natureza e a cultura. 
Completa afirmando: é da transformação das emoções em sentimentos organizados que 
nascem no homem os laços sociais, e este fato constitui igualmente a condição essencial 
de todo progresso e civilização (MALINOWSKI,1941, p.206). 

 
Sob essa perspectiva, posso compreender a narrativa de muitas professoras pesquisadas, 
de onde recolho um exemplo capaz de corroborar tal concepção de Malinowski: 
 

Minha família vem da cidade de Águas Belas perto de Garanhuns, de lá, pouca 
memória temos, pois meu avô índio já vivia fora da aldeia. Um tio meu é quem 
participa mais na tradição, ele é seminarista. Meu avô fala mais de Lampião do 
que sobre os índios,  fala mais sobre o cangaço (ele era motorista de Lampião) 
do que sobre os modos indígenas. Mesmo assim, conta que a especialidade 
deles é moroba, uma comida feita de carne estragada,  fazem muito artesanato 
de palha, um ou outro consegue chegar à 4ª série. Minha tia é professora e 
cursou só até esta série As. mulheres se prostituíram com o tempo. O uricuri 
ainda mantém a tradição, é uma tentativa de revitalização da cultura deles. Na 
aldeia, ainda se fala a língua, fizeram até um dicionário., Quem não freqüenta 
não é considerado da tribo. Uma coisa engraçada pra nós, é que as reuniões 
são exclusivamente masculinas, onde os homens vão trocar conhecimentos. O 
conhecimento é exclusivamente masculino (Narrativa de A. jovem professora de 
um CIEP do município do Rio de Janeiro e, bolsista AP do NEPHI, 1999).4 

 
Inserida no mesmo contexto teórico, situo a narrativa de F (2001). em relação a sua vida 
em família e seus efeitos na construção de suas emoções e sentimentos: 

 
Meu pai também ajudava meu avô, nessa coisa de associação e, hoje ele é até 
um líder sindical (...) ele sempre gostou muito de falar e vivenciar política e, eu 
acho até que eu, não é que eu goste muito de falar, mas quando eu tenho que 
falar pra apresentar alguma coisa, eu deixo minha inibição de lado e coloco pra 
fora. Então isso eu acho que, eu puxei um pouquinho do meu pai, embora eu 
seja muito tímida, né? (Narrativa de uma aluna-professora da 
Educação Infantil, em escola da rede privada de ensino) 

 
 

Nesse enlaçar de histórias e memórias vivas de um passado/presente como construtores 
de laços sociais para além das estruturas biofisiológicas, situadas na dicotomia natureza e 
cultura, continua F em sua narrativa: 

                                              
4 NEPHI sigla do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Escolas de Horário Integral, do qual fui uma das fundadoras e 
coordenado pela Prof.Dra Ligia Martha C.C. Coelho – Uni-Rio. Escola de Educação. 
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Eu freqüento a Igreja Católica. Aí, eu comecei a fazer parte do catecismo, da 
crisma, e na crisma eles me convidaram pra fazer. Depois que eu terminei, me 
convidaram pra fazer parte da equipe de crisma, pra orientar outros crismandos, 
dar palestras, estudar junto com as pessoas fazendo essa orientação, dinâmicas 
e etc. Eu acho que isso me desinibiu bastante e, apesar de ser um trabalho com 
adultos tinha muito dessa coisa de brincadeira, do que a gente pode fazer a 
partir de determinado assunto e, eu comparo muito isso, ao que eu faço hoje na 
creche em que trabalho, que é pegar um assunto seja ele sobre Vila Lobos e 
tentar transformar Vila Lobos de uma maneira que seja acessível pra aquelas 
crianças né, transformar esse assunto pra que elas entendam. Então, eu acho 
que tudo ajudou muito.  
 
 

Seguindo considerações de Loyola(1998), no percurso que traça sobre o conceito de 
sexualidade ditado pela antropologia, chegamos às teses de Margareth Mead, que situam a 
sexualidade no campo da cultura e do gênero; apesar das críticas5 que lhe são apontadas, 
merece destaque o clássico Sexo e temperamento, publicado em 1979. Nesse trabalho, 
Mead indica a forma como três sociedades primitivas da Nova Guiné agruparam seus 
comportamentos sociais em relação ao temperamento e às diferenças sexuais, abordando 
a aprendizagem dos papéis de gênero e a formação do temperamento dos sexos, do 
nascimento até a idade adulta. 

 
Mead, acreditando, como Malinowski, que a plasticidade das tendências instintivas é a 
condição que permite a construção cultural por meio da educação e não por tendências 
inatas, procurou demonstrar que as relações entre os gêneros se constituem como fruto da 
aprendizagem e da construção de sujeitos sexuais distintos. Tomando por base esse 
conceito, observamos, nas muitas narrativas ouvidas e ações educativas dos pesquisados, 
professores e alunos-adolescentes que integravam os Núcleos de Adolescentes, que a 
escola cumpre esse papel no entrelaçamento dos fios construídos por esses sujeitos 
históricos. Destaco algumas situações que nos mostram como diferentes grupos sociais, no 
mesmo espaço de tempo – a escola e o núcleo de adolescentes -, reagem de acordo com 

                                              
5 Mead foi acusada de fazer em seus trabalhos simplificações e trabalhar com apriorismos, a partir de construções 
apressadas, que nada mais foram que reflexos de nossa própria sociedade.( LOYOLA, 1998, p.22). Para alguns críticos, 
Mead, embora analise modelos de papéis e o temperamento atribuído culturalmente aos dois sexos, seu estudo utiliza 
modelos individualistas, hierárquicos, societários e familistas/comunitário para analisar as relações entre os sexos. 
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sua cultura originária, assegurando o pensamento de Mead quanto à importância da 
educação para a construção das relações entre os gêneros: 

 
Nas falas ouvidas:  

ϖ O professor Instiga, reforçando comportamentos culturais distintos:  
¬ Porque as meninas estão ficando grávidas, fazendo sexo cedo?  

¬ Porque os meninos estão se voltando para as drogas? 

 
Ou seja, fica explícito, na educação das meninas, a importância do controle do 
comportamento sexual, para os meninos a ênfase muda de lugar e passa ao consumo das 
drogas. 

 
ϖ  Narradas pelos adolescentes a partir de perguntas feitas pelo professor: 
 
Professor - Qual era o papel da mulher antigamente? 

Adolescente A- Lavar, passar e cozinhar.  

Professor – Eu não quero saber só ligado às tarefas domésticas, mas também qual seria seu papel social? - 

Ninguém responde, mas um deles arrisca: Só para atender aos desejos dos homens.  

Aluna B - Ela quer se satisfazer também  

Professor  Hoje a mulher reivindica o que quer e se revolta contra muitas coisas, como, por exemplo, o 

estupro. 

Outro adolescente responde: Assédio sexual é chantagem. 

Professor - Quando a mulher está pronta para o sexo? 

Adolescente C - Quando ela está madura.  

Professor – E quando a mulher está madura? – alunos não respondem - Tem um monte de menina grávida 

sem estar madura. Como que se sabe que uma mulher quer ter relação sexual? 

Adolescente A : Quando está excitada .  

Professor - Quando a mulher e o homem estão excitados? 

Adolescente E: Quando o pênis está ereto e a vagina umedecida. 

Professor – Isso, mas quando for ter sexo, quando for uma decisão fundamentada, tem que usar camisinha, 

porque senão o que acontece?  

Adolescente D - Pode-se pegar AIDS e outras doenças e gravidez. 
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ϖ  Nos Cadernos de perguntas, que se constituem como instrumentos de intimidade, 
proibidos pela escola e onde os adolescentes se expõem mais abertamente com os 
outros sobre o sexo e sua sexualidade, algumas vezes idealizada, percebemos 
comportamentos que diferem, sem dúvida, a partir da educação recebida em seu 
grupo social: 

 
¬  A primeira questão começa pela natureza de quem elabora os cadernos e quem 

responde: só as adolescentes mulheres criam os cadernos e as perguntas, os 
adolescentes masculinos não o fazem porque, como dizem, isso é coisa de mulher, mas 
fazem questão de responder aos questionamentos e mostrar suas emoções diante de 
seus pares.6 

 

¬ Algumas respostas que diferenciam os comportamentos nas relações entre os gêneros: 
Valor integral à fidelidade da mulher; os sonhos de um futuro feliz para os meninos se 
prendem ao universo profissional enquanto para as meninas, a maioria optou pelo lado 
afetivo e amoroso. 

 
Como podemos observar em nossa sociedade ocidental, a construção dos papéis sexuais 
mais se prendem aos conteúdos biofisiológicos e morais, promovidos pela educação 
escolar que, na maioria das vezes, acentuam comportamentos apreendidos e técnicas de 

controle articuladas às necessidades de atendimento dos instintos originários, pois os 

tabus e regras e normas morais, por si só, não retiram toda força do instinto (MEAD, 1980). 

 
Mead estudou a relação apontada nos plácidos montanheses Arapesh, sociedade em que 
homens e mulheres possuem um temperamento cooperativo e meigo; nos ferozes canibais 
Mundugumor, cultura onde ambos os sexos se caracterizam pela agressividade; e nos 
elegantes7 caçadores de cabeças, Tchambuli, entre os quais as mulheres são agressivas e 
os homens são meigos, observando que, na divisão do trabalho, no vestuário, nas 
maneiras, na atividade social e religiosa, homens e mulheres são socialmente 

                                              
6 Este assunto será mais amplamente focalizado no Capítulo 5. 
7 Adjetivos utilizados por Mead ao se referir a essas sociedades citadas em seu trabalho. 
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diferenciados e cada sexo, como sexo, é forçado a conformar-se ao papel que lhe é 

atribuído (MEAD,1979, p.25). 

 
Importante ressaltar, como contribuição ao nosso trabalho, o fato de Arapesh e 
Mundugumor deixarem de estabelecer atitudes sexistas ou de observar algum tipo de 
orientação emocional imposta ao indivíduo, em face do seu gênero, faixa etária ou posição 
social, pois apostam na criação de um único tipo humano independente de classe, idade ou 
sexo, conforme demonstra Mead, e que contrasta com as condições de gênero focalizadas 
por Moemisa ao tratar de seu cotidiano de trabalho e modos de viver. 

 
 
 
 
 
Já para os Tchambuli, o sexo é ponto de organização para a formação da personalidade 
social. Acreditam que toda mulher nasce com um temperamento dominador, organizador e 
administrativo, ativamente sexuada e disposta a tomar iniciativa nas relações sexuais, 
possessiva, determinada, prática e impessoal. Em contrapartida, os homens, não por dotes 

Esta é uma obra da artista popular Moemisa dos Santos, em produção cerâmica, retratando o 
cotidiano feminino, onde expõe cenas de seu mundo:  o casamento, o sanfoneiro, a noiva 
sendo vestida, a fiandeira, o tirar e o colocar suas cerâmicas no forno, etc.1 
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inatos, são tidos como delicados, afetivos e atores responsáveis de uma peça encenada 
em benefício das mulheres, questão que aponta para a idéia da multirreferencialidade, na 
concepção de sexualidade, e demonstra sua intrínseca articulação com o ethos cultural.  
 
Malinowski questiona Freud, em seus trabalhos, por não fazer referência direta ao meio 
sociocultural e sustentar sua psicanálise tomando por base a sociedade ocidental de seu 
tempo. Apoiando-se na leitura de Totem e tabu, em que Freud apóia suas teses em 
Darwin, Malinowski (1980) argumenta: Darwin fala do homem e do gorila sem fazer 
distinções entre eles; Freud, ao perder de vista essa diferença, situa a cultura em 
condições nas quais, ex-hypothesis, ela não pode existir: “[...] primeiro supõe que todos os 
velhos machos guardem as fêmeas para si, os filhos expulsos ficam nas vizinhanças, 
prontos para o acontecimento hipotético.”  
 
Um dia, os filhos expulsos matam e comem o pai, retirando dele a essência que lhes 
conferiria o sentimento de superioridade. Esta concepção confere a Freud a certeza de ser 
esse crime o ponto de partida para a civilização. A refeição totêmica seria a reprodução e 
primeira festa da humanidade. Entretanto, uma cultura material é inconcebível, sem a 
exigência concomitante de uma organização, de uma moral, de uma religião; por isso, 
Freud, ao tentar interpretar as origens da civilização explica-a por um processo que já 
supõe em si mesmo a existência de uma civilização.  
 
Chama a atenção, entretanto, para a importância de se considerar, nos estudos da 
sexualidade contemporânea, a aprendizagem e a conformação às normas culturais sobre o 
sexo e a sexualidade. Ao dividir a infância em quatro períodos, do aleitamento à 
adolescência, demonstra que a estrutura psíquica que orienta o desenvolvimento sexual do 
indivíduo, inclusive o complexo de Édipo, é culturalmente conformada, fato que demonstra 
a partir de mergulhos analíticos na estrutura familiar da sociedade matrilinear dos 
melanésios, em que este complexo é vivenciado em relação ao irmão da mãe - tio materno 
- e não em relação ao pai biológico, como teoriza Freud tomando o padrão admitido em 
nossa cultura (MALINOWSKI,1941). 
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Esses autores, ainda argumentam que o que constitui problema para a sexualidade hoje é 
que toda a sociedade distingue e organiza (através de normas e sanções) uma sexualidade 
conjugal e uma sexualidade pré e extraconjugal, que comportam (ou não) um sem-número 
de variações, conclui Loyola. Daí, a importância de conhecer como os indivíduos se 
posicionam e agem, em face dos diferentes contextos em que se circunscreve a 
sexualidade nos diferentes grupos sociais, fato que continua sendo uma exigência para os 
estudos da sexualidade. 
 

Outro estudo antropológico importante, que nos mostra a ênfase conferida por esta área de 
estudos à sexualidade, é o ensaio de Marcel Mauss sobre as  técnicas do corpo, publicado 
em seu livro Sociologia e Antropologia, em que aponta para a importância do conhecimento 
do próprio corpo e de seu uso, de forma a compreender-se a sexualidade sob a ótica das 
técnicas ou das práticas sexuais.  
 
Mauss chama a atenção para o fato de que a cultura se imprime no corpo humano e que o 
uso deste constitui a própria cultura em estado prático. Os hábitos8, que ele prefere 
denominar habitus, como a palavra latina que melhor traduz sua concepção – maneiras de 
portar o corpo, gestos, movimentos, posturas etc. variam, não simplesmente com os 
indivíduos e suas imitações, mas sobretudo com as sociedades, a educação, as 
conveniências, os prestígios: é necessário ver técnicas e trabalho da razão prática coletiva 
e individual, onde se vê, de ordinário, a alma e suas faculdades de repetição 
(MAUSS,1974, p. 214). 
 
Em suas proposições, admite que: em todos esses elementos da arte de utilizar o corpo 
humano, os fatos da educação dominam. Educação que se sobrepõe à imitação.  
 
Distingue a noção de imitação clássica pela idéia de imitação prestigiosa, na medida em 
que toma por base a concepção de que a criança, como o adulto, imita ações exitosas que 
ela viu serem prestigiadas por pessoas em quem confia e que têm autoridade sobre ela. 

                                              
8  Contrapõe-se à noção aristotélica de hábito, enquanto o exigido, o adquirido ou a faculdade, memória misteriosa, 
diferente da metafísica e onde o ordinário é entendido apenas como as influências da alma e das faculdades de repetição. 
(MAUSS,1974). 
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Completa afirmando: o ato impõe-se de fora, do alto, ainda que seja um ato exclusivamente 
biológico e elemento concernente ao corpo. (MAUSS,1974,p.215) 
 
Exemplifica: o andar da mulher maori, na Nova Zelândia, adota um certo gait, ou seja, um 
balanço diferente, como num jogo em que destacam a articulação das ancas e que a nós, 
ocidentais, nos parece desgracioso, mas que é extremamente sensual aos homens maoris. 
As mães adestram as filhas para o que chamam onioi, fazendo-as lembrarem-se desse 
balanceado sempre que ele não se realiza. Educam suas filhas para a satisfação dos 
homens de sua cultura. 
 
Mauss adota a noção de técnica como um ato tradicional eficaz, que não difere em nada do 
ato mágico, religioso ou simbólico, afirmando não existir técnica e, tampouco, transmissão 
da cultura, caso não haja tradição, sendo esta uma das condições primárias que 
distinguem os homens dos animais. 
 
Esse antropólogo assumia que, antes das técnicas com o uso de instrumentos, já existia 
um conjunto de técnicas corporais. O corpo é, pois, o primeiro e mais natural objeto 
técnico. Essas técnicas se entrelaçam como atividades da consciência que têm por base, 
antes de tudo, um sistema de montagens simbólicas. Essas técnicas corporais se 
distinguiam, variando por sexo e idade, por épocas e grupos sociais, sendo possível 
agrupá-las principalmente em três conjuntos: aquelas que afetam a criança, a adolescência 
e a idade adulta e que se organizavam sob a égide de quatro princípios fundamentais: 
 

ϖ  Técnicas corporais por sexo e não a divisão social do trabalho entre os sexos, como a 
conhecemos. Por exemplo, tomando emprestadas as pesquisas da psicologia nascente com 
animais, destaca: a) os homens, em geral, cerram os punhos com o polegar para fora, as 
mulheres o fazem com o polegar para dentro; b) o soco e os arremessos da mulher são moles 
e bem diferentes dos homens, não obstante, acrescente que a educação poderia mudar esta 
performance. Entretanto, não descarta a interferência de fatos biológicos e psíquicos. De 
qualquer modo, presume a existência de uma sociedade dos homens e outra das mulheres, 
antevendo que somente um trabalho de pesquisa interdisciplinar entre a fisiologia e a 
sociologia poderia decifrar esses meandros.  
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ϖ  Técnicas com a idade: cita, como exemplo, o fato de a criança acocorar-se, e os adultos 
terem dificuldades para tal atividade, o que considera uma inferioridade de nossa sociedade, 
na medida em que o fato de acocorar permite maior repouso ao corpo que permanecer de pé. 
Na seqüência de idades da espécie humana, tal postura foi mudando igualmente de 
importância, dando-se, inclusive, um traço racial e inferior àqueles que assim ainda se portam. 

 
ϖ Técnicas quanto ao rendimento: têm por produto a eficácia e o treinamento humano aplicado 

pelos homens a si mesmos e a seus filhos, o que seria representado pela psicologia como 
destreza, ou melhor, habilis, palavra originária do latim e que melhor representaria sua 
concepção, referente a pessoas que possuem o sentido da adaptação de todos os seus 
movimentos, bem coordenados aos seus fins, que têm habitus e sabem fazer algo. 

 
ϖ Transmissão da forma das técnicas: trata-se do ensino das técnicas fundamentais, sendo 

classificadas em relação à natureza da educação e do treinamento. Para ele, a educação da 
criança se reveste de detalhes essenciais, por exemplo, em nossa sociedade, obrigar o 
ambidestrismo. 

 
Além dessas quatro técnicas, enumerou outras que nos parecem primordiais para 
indicarmos a importância do jeito, modus, tonus, comportamentos e maneiras de viver de 
cada cultura que não podem ser designadas como primitivas ou incivilizadas e que servem 
aos propósitos deste trabalho: 
 

ϖ Técnicas que envolvem o nascimento e a obstetrícia – nas diferentes culturas, as regras e 
normas para o nascimento são variáveis. Exemplo: a) Buda nasce de sua mãe, Mâya, agarrada 
a um ramo de árvore. Sob esse pressuposto, boa parte das mulheres indianas assim 
procedem. b) Existem técnicas de parto tanto para as mães como para suas auxiliares, 
técnicas para o corte do cordão umbilical, para a retirada da criança, etc. c) Entre outras tantas 
técnicas temos algumas que nos parecem selvagens, tais como: escolher as crianças e 
prestigiá-las, expor os defeituosos, matar os gêmeos, técnicas que podem  ser decisivas na 
história de uma etnia. 
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ϖ Técnicas da infância: criação e alimentação da criança – A criança carregada junto à pele da 
mãe durante dois ou três anos, conforme o observado em várias culturas, principalmente 
africanas e asiáticas, tem um comportamento diferente. Essa criança e sua mãe experimentam 
uma ginástica essencialmente importante para o resto de suas vidas, a criança se pendura em 
seus ombros, enlaça-se em suas ancas e ombros, vivenciando com ela seu dia-a-dia. Existem, 
entre mãe e filho, contatos de pele e sexual, o que aumenta o prazer de estarem juntos. O 
desmame é outro ponto de fundamental importância e leva muito mais tempo que em nossa 
sociedade, tempo em que ficam interrompidas as relações sexuais. Após o desmame, a 
criança já sabe comer e beber como sua gente; é educada para andar, exercitar a visão, a 
audição; o ritmo, forma e movimento, o que quase sempre se realiza através da dança e da 
música onde recebe noções de relaxamento e respiração. 

 

ϖ Técnicas da adolescência: seu grande momento da educação corporal é a iniciação. 
Deixando de lado as ações e comportamentos vivenciados em nossa sociedade, é possível 
apreender diferenças. Por exemplo, em algumas sociedades negras, a educação dos meninos 
é intensificada na puberdade, porém a educação das mulheres é negligenciada em favor dos 
cuidados das coisas da casa. Para elas, não existe a possibilidade de os saberes se igualarem 
aos dos homens. 

 

ϖ Técnicas da idade adulta – a) do sono – esta é mais variada do que se pensa. Existem povos 
que dormem com um banco ou totem sob a nuca; outros dormem em esteiras; outros dormem 
em círculos, colocando-se uns sobre os outros em torno do fogo para melhor se aquecerem; 
outros dormem em pé, a exemplo dos masai. b)Vigília ou repouso – pode ser deitado, sentado 
ou acocorado. Numa refeição marroquina, esta maneira de sentar é fundamental. Há povos 
que usam mesas, outros não. Em toda a África nilótica, até a Tanganica, os homens se 
colocam sobre uma só perna para dormir. c) atividades e movimento – uns usam o movimento 
do corpo inteiro; outros usam o passo de ganso, a exemplo das atividades apreendidas na vida 
na caserna. 

 

ϖ Técnicas de corrida e da dança: existem sociedades de descendências exclusivamente 
masculinas, e outras uterinas; feminilizadas. Nestas, caberia às mulheres dançarem sem 
mudar de lugar, enquanto as de descendência masculina concentrariam seu prazer nos 
movimentos. 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 2 – RUPTURAS E DESCONTINUIDADES NOS DISCURSOS SOBRE A SEXUALIDADE E A PRODUÇÃO DE  SABERES 
 

Maria Amelia de Souza Reis               Página 
67 
 
 

 

ϖ Técnicas de cuidados corporais – o ensaboamento, o esfregamento, a lavagem são coisas 
recentes, sendo que os inventores do sabão foram os gauleses. Nas Américas do Sul e 
Central, o ensaboamento era feito com o pau-brasil. Os cuidados com a boca e as técnicas de 
cuspir e tossir, bem como as transformações nas relações sexuais são atitudes ensinadas e 
tratadas com grande empenho por Norbert Elias, em seu livro O processo civilizador: uma 
história dos costumes (1994), que abordaremos, com maior cuidado, a seguir. 

 

ϖ Técnicas do consumo: a) comer com garfo, sem garfo, com os dedos; com faca, sem faca 
etc. 

 

ϖ Técnicas de reprodução: aqui, as mais importantes são as posições sexuais, com muita 
pesquisa dos sexólogos. As técnicas estão intimamente relacionadas à moral sexual vigente 
em cada época da vivência cultural, atividades que também serão enfatizadas, tomando-se por 
base o trabalho já citado de Elias. 

 

Mauss, ao confirmar as articulações das técnicas às posições sexuais, classificando-as 
como normais e anormais, aproxima-se dos argumentos dos sexólogos; não obstante, 
admite a existência da sexualidade infantil, destacando-a em sua classificação (MAUSS, 
1974         p.223-224). 
 
As técnicas de reprodução e a moral no âmbito dos comportamentos sexuais, juntamente 
com o erotismo, nem sempre tiveram por base o mesmo comportamento, que só passa a 
constituir-se em cerne dos debates sobre a sexualidade em estudos contemporâneos.  
 
Para Mauss (1974, p.224), há uma forte causa sociológica “[...] pois todos sabem e devem 

saber ou aprender aquilo que devem fazer em todas as suas condições; por outro lado, 

compreende os movimentos corporais tendo por supostos razões biológicas e fisiológicas, 

relação que, certamente, um comtiano não faria”. 
 
A educação de raças é um momento fundamental da própria história dessa cultura: educa-
se para a vista, para o andar, para os movimentos de descer, subir, correr. Para Mauss, 
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este tipo de educação se dá a sangue frio, na medida em que se reveste de retardamento, 
de inibição de movimentos desordenados, retardamento que provoca uma resposta 
coordenada de movimentos, partindo na direção do fim escolhido. 
 
Seguindo os movimentos da história e dos comportamentos humanos, Norbert Elias (1994) 
nos mostra que os costumes evoluem sempre, sendo que todas as mudanças e alterações 
no desenvolvimento social implicam mudanças, também, na construção psíquica de 
homens e mulheres. Daí privilegiar, em seus estudos, os fenômenos sociais e psíquicos 
inerentes às condutas da vida diária, fato que vem comprovar a não existência de uma só 
cultura e que, até mesmo esta, varia em tempos e espaços determinados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Assim, tomando como pressuposto para o tema desta investigação, destaco as condutas 
sociais, as atitudes no quarto de dormir, a natureza da roupa de dormir, bem como as 

Retrato dos anões da Rainha Maria I de Portugal
Estas imagens de Roza criam um interesse quase científico na representação dos diversos tipos humanos. 

Estes anões chegam à corte portuguesa entre os anos de 1785 e 1787. Nestas figuras é possível enxergar, numa única tela, 
anões negros em vestimentas representativas dos vários tipos de raças presentes no Império Português. 
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mudanças de atitudes nas relações entre os sexos, ocorridas nas sociedades ocidentais, 
tanto entre a corte e os vassalos quanto em meio à população, pesquisadas por Norbert 
Elias(1994) e que cabe assinalar neste capítulo. 

 
Quanto ao quarto de dormir: a) no século XV, deixava-se que o superior escolhesse o lado da cama onde 
dormir; nunca se ia para a cama primeiro, até que seu superior o indicasse; na cama, era de boa norma 
deitar-se estirado e dizer boa-noite, depois do término da conversa. b) em 1555, as normas assinalavam: ao 
despir-se, ao levantar-se, não se esqueça do decoro e cuidado para não expor aos olhos dos outros qualquer 
coisa que a moralidade e a natureza exigem seja ocultada; não mexa o corpo, pois isso pode causar 
inconveniência ao companheiro; c) 1729: a pessoa não deve despir-se nem ir para a cama na presença de 
qualquer pessoa de outro sexo, a menos que seja casada; d) 1774 – diziam os manuais de conduta: constitui-
se estranho abuso duas pessoas de sexos diferentes dormirem no mesmo quarto. 

 
Como vemos, o quarto torna-se uma das áreas mais privadas e íntimas; tal como as 
funções corporais, o sono foi sendo transferido para o fundo da vida social, e a família 
nuclear se torna o único locus legítimo, socialmente sancionado para esta e muitas outras 
funções humanas. 

 
Na época medieval, o quarto não era local privativo, tampouco distinguido do restante da 
vida social. Era normalíssimo receber visitantes em quartos, nas camas, sendo esses 
locais os de maior valor e lugar de prestígio para quem fosse convidado, pois relacionava-
se à opulência que o anfitrião lhe conferia. Era muito comum várias pessoas passarem a 
noite no mesmo quarto: nas camadas mais altas, o senhor podia dormir com seus 
serviçais; a dona da casa, com suas damas de companhia; em outras camadas, mais 
desfavorecidas, homens e mulheres podiam dormir no mesmo quarto e, não raro,  com 
seus hóspedes. 
 
Quanto à vestimenta: de modo geral, dormiam nus na sociedade leiga, enquanto nos mosteiros se dormia 
inteiramente vestido com seus trajes monásticos. Roupas especiais de dormir nunca são mencionadas nos 
documentos, poemas épicos ou ilustrações na sociedade secular. O que se aplicava também às mulheres. Ir 
para a cama com roupas poderia, inclusive, despertar a suspeita de algum defeito corporal a ser ocultado. 
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A despreocupação por deixar o corpo nu se mostra com maior clareza nas maneiras de ir 
ao banho. Causou espécie a muita gente saber que os cavaleiros eram atendidos no banho 
por mulheres, enquanto, nas cidades, eram práticas comuns os banhos coletivos: as 
famílias despiam-se em casa e corriam até as casas de banho, algumas vezes, bem 
afastadas de suas moradias. Essa preocupação vai desaparecendo lentamente no século 
XVI e, mais rapidamente, nos séculos XVII, XVIII e XIX, das camadas mais altas para as 
mais baixas. 
 

A camisola especial para dormir surge quase ao mesmo tempo em que surgem o garfo e o 
lenço para assoar o nariz. A vergonha do próprio corpo passou a acompanhar os 
comportamentos antes livres, seguidos pelos apelos psicológicos enfatizados pela Bíblia e 
pela Igreja. Com o avanço da vergonha, desaparece a despreocupação com os corpos nus, 
e a nudez anteriormente permitida passa a ser representada nas obras de arte.9 Conforme 
sinaliza Foucault, excluem-se os corpos nus do cotidiano vivenciado e comunitário,  
incluindo-os      nas  
 
Obra de Vítor Meireles, retratando Moema, protagonista da história de Caramuru, a índia que nada atrás do barco em que 
viaja              o seu amor com a índia Paraguassu 

 

 
pinturas, nas esculturas e demais arranjos artísticos, como nas obras dos romancistas que se 

separam do povo e daquilo que ele faz, por não terem sua gênese nem na tradição oral nem 
mesmo alimentá-la, como assinala Benjamin (1993, p.55-56) 

                                              
9 Figura de Moema pintada em toda sua nudez, como indicativo dos argumentos apresentados por Elias. 
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Questão de substantiva importância àqueles que se preocupam com a educação e seu 
movimento histórico, diz respeito a grande distância que separa as gerações (pais e filhos) 
e que carrega em si muitos conflitos familiares decorrentes dos avanços das fronteiras da 
vergonha, que vêm fundamentar, em grande parte, a estrutura da chamada sociedade 
civilizada e a imagem de que a criança nada sabe sobre as relações entre os sexos e de 
que é tarefa extremamente delicada a missão de esclarecer meninos e meninas sobre o 
que está acontecendo com eles e a realidade a sua volta. 
 
Tal fato, demonstrativo de que o comportamento das pessoas passa por estágios 
diferentes, como resultante do processo civilizatório, conforme argumenta Elias, leva-nos a 
Erasmo e sua obra, publicada sob o título Colóquios familiares em 1522, em que trata de 
assuntos destinados a melhorar a língua dos jovens e também educá-los para a vida. 
 

A obra de Erasmo, revisada anos depois, transformou-se num livro em que os meninos 
deveriam aprender o bom estilo latino, mas que deveria apresentá-los aos fundamentos da 
vida, em que se incluíam as assertivas relacionadas ao sexo. Daí ao século XIX, 
modificações contundentes ocorrem no processo civilizatório, e a educação dos jovens 
passa a ser orientada, em parte, segundo a influência do educador alemão Von Raumer, 
autor da História da Pedagogia, que, em seu tempo, elabora críticas sarcásticas a Erasmo: 
se quer igualmente agradar o mundano e o divino, mostre-lhes os prazeres da carne, mas 
mostre-lhes também o demônio. Erasmo em O adolescente e a prostituta é recomendado a 
um menino de oito anos, com a suposição de sua época de que este menino poderia 
beneficiar-se com a leitura. Entretanto, durante pelo menos dois séculos a obra de Erasmo 
serviu a muitas gerações de meninos, em suas traduções e novas edições, não obstante as 
críticas posteriores. 
 
Segundo Elias, as obras de Erasmo indicavam delicadeza em relação a todas as questões 
reguladoras da vida instintiva, não obstante representem nosso padrão atual de conduta 
para com o sexo. Entretanto, elas confirmam as mudanças que se operaram na sociedade 
ocidental, passando pelo medievo, até a sociedade secular de nossa época, uma mudança 
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muito considerável rumo ao tipo de controle das ânsias instintivas que o século XIX 
justificaria, acima de tudo, sob a forma de moralidade (ELIAS,1994, p.170-171). 
 
Erasmo nos mostra que os prostíbulos eram de conhecimento público e também das 
crianças. Ninguém as escondia; o que Erasmo faz é adverti-las contra eles. Esse fato não 
se constitui numa idiossincrasia, na medida em que sabemos que as crianças viviam como 
e entre os adultos. Nada lhes era escondido. Era algo aceito como natural, e os 
educadores deveriam mostrar a elas como se conduzir na vida social.  
 
As relações sexuais eram públicas, tanto as das prostitutas quanto as que cercavam os 
casamentos. Os costumes nos matrimônios, por exemplo, possuíam todo um ritual, indigno 
para os dias atuais. A procissão à câmara nupcial era liderada pelos padrinhos. A noiva era 
despida pelas damas de companhia e ficava nua. O leito nupcial deveria ser montado na 
presença de testemunhas para que o casamento fosse válido. Só em fins da Idade Média 
os noivos tiveram permissão para se deitarem vestidos, embora, tais costumes variassem 
de uma região para outra. 
 
Na sociedade de corte, a vida sexual era muito mais escondida que na sociedade 
medieval. O que chamamos hoje frivolidade, em verdade, era a trajetória rumo à 
privacidade, ao ocultamento e à segregação da sexualidade no âmbito do social, banida 
para o inconsciente, como vai nos mostrar Freud. Só muito mais tarde é que se relaciona 
sexualidade com embaraço, vergonha e silenciamento e sua correspondência articulada ao 
comportamento.  
 
Em 1857, Von Raumer escreve um tratado de comportamentos para as meninas (lembrem-
se, só os meninos eram educados para as coisas da vida), sob o título Educação das 

meninas. Nele, descreve um modelo de comportamento dos adultos em relação às 
perguntas das filhas, sobre o sexo e a sexualidade, o que vem nos mostrar o padrão 
exigido para o século XIX. Assim, vejamos algumas instruções a serem dadas às meninas 
(ELIAS,1994, p.179): 
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Algumas mães são de opinião, fundamentalmente incorreta a meu ver, de que 

às filhas deve ser dado conhecimento profundo de todas as circunstâncias da 

família, mesmo de relações entre os sexos e de que devem ser iniciadas nas 

coisas que serão seu destino se jamais vierem a casar. [...] Outras mães 

exageram na direção contrária, dizendo às filhas aquilo que logo que se tornam 

mais velhas tem que se revelar como total falsidade. [...] Estas coisas não 

devem ser comentadas absolutamente na presença de crianças, e ainda menos 

em tom de mistério, que só lhes aguçará a curiosidade. As crianças devem ser 

deixadas por tanto tempo quanto possível na crença de que um anjo traz para as 

mães o bebê. Esta lenda costumeira em algumas regiões, é muito melhor do 

que a história da cegonha comum em outros lugares. 

 
Continua sua educação das meninas, conferindo grande responsabilidade às mães 
quando, também, destaca a importância da evocação dos céus para as diretrizes do 
comportamento das meninas e meninos, no futuro: 

 
As crianças, se realmente crescem sob os olhos da mãe, raramente fazem 

perguntas a esse respeito ... nem mesmo se a mãe é impedida pelo parto de tê-

las em volta de si.... Se as meninas perguntarem mais tarde como os bebês 

chegam ao mundo, deve-se responder que o bom Deus dá à mãe o bebê, que 

tem um anjo da guarda no céu que certamente desempenhou um papel invisível 

na concretização dessa grande alegria. [...] As meninas devem contentar-se com 

essas respostas em cem casos, e constitui dever da mãe ocupar os 

pensamentos das filhas de modo tão completo, com o belo e o bom, que elas 

não tenham tempo para pensar nesses assuntos.  

 
 
 
E aconselha mais uma fala de controle das emoções e sentimentos das meninas, a partir 
de estratégias que a vida panóptica vai determinar no século em questão: 

 
A mãe ... deve dizer apenas uma vez, com toda seriedade: Não seria bom para 

você conhecer essas coisas e deve tomar cuidado para não escutar nada que 

se diga a esse respeito. “Uma moça realmente bem educada sentirá daí por 

diante vergonha ao ouvir coisas desse teor”. 
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Para Von Raumer, as meninas devem preservar a pureza espiritual quanto tempo for 
possível, não obstante deixe de apresentar razões convincentes para isso. Entretanto, o 
que se tem de exato é ampliar as emoções ligadas à vergonha e ao embaraço como 
limitantes dos lugares no mundo social que devem ser ocupados pelo sexo, pela 
sexualidade e pelo prazer. Nessa época de nossa história ocidental dos costumes, é tão 
natural ocultar esses temas como era natural descrever sobre eles no tempo de Erasmo, 
embora ambos fossem religiosos e tementes a Deus. Em seus discursos para as crianças, 
mostravam grande afastamento. 
 
Erasmo foi muito criticado pela Igreja por suas posições, principalmente naquilo que dizia 
em relação ao sexo. Entretanto, para o educador do século XIX, a explosão do desejo 
carnal deve implicar modos e condutas, como vergonha, guardar silêncio, medo e culpa, 
como necessidade de inculcar recato, conforme o padrão cultural vigente à época. Para 
Erasmo, em seu tempo, um humanista convicto que criticava a sociedade religiosa, 
bastaria aos pais um modelo de conversa próprio para servir de exemplos aos jovens. Daí 
a impossibilidade de ignorar o contexto sociocultural em que se inscrevem padrões 
diferentes e diversas estruturas de sentimentos e emoções, sobretudo estas, relacionadas 
ao sexual. 
 
Essa diferença de patamares de modelos e regras que nos vêm do passado, dão-nos 
mostra da evolução (ou não) de nossos pensamentos e comportamentos nos dias atuais. 
Não somos os mesmos, mas, certamente, as idéias dominantes de outros tempos-espaços 
deixaram marcas que passaram a constituir os processos de subjetivação que nos fizeram 
ser o que somos hoje, apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia: a memória 
viva de uma história que não morreu e nos encaminha para novos/outros desconhecidos. 
Por isso, precisamos ainda pesquisar e aprofundar-nos, como educadores que somos, na 
temática em questão. 
 

Relativamente à questão em pauta, não poderia deixar escapar a profundidade encontrada 
nas narrativas de professoras, de escola de tempo integral, indicativas de que os processos 
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de subjetivação não se encontram apenas no presente, nem em uma visão linear da 
história, eles possuem uma dinâmica própria em que um olhar lançado às similitudes torna 
possível identificar os mecanismos que engendram tais semelhanças.  
 

(a) […] Existem momentos em que vejo certas atitudes das crianças e não 
consigo iniciar uma conversa franca, já que fui criada num mundo em que falar 
de sexo era extremamente proibido (b) […] Apesar de toda liberdade que, 
atualmente, gira em torno do assunto, encontramos muitas dificuldades para a 
realização deste trabalho. Existem muitos tabus, preconceitos e a falta de 
preparo. Falta-nos uma fundamentação teórica maior, e até uma vivência sem 
preconceitos e sem proibições. Isto torna nosso trabalho mais difícil. (c) [...] 
Lembro-me muito bem, naquele dia à vista daquela cena fiquei chocada, levei 
um susto enorme. Gritei assustada: saiam daí. Que coisa feia! Agi erradamente, 
mas… a gente é humana e não sabe como resolver estas questões.10 

 
Elias(1994) não é antropólogo, é um sociólogo, com múltipla formação em filosofia e 
psicologia e, que apresenta o que se pode chamar de uma história de sentimentos em que 
nos mostra o desenvolvimento dos modos de conduta, a civilização dos costumes, 
indicando que não existe atitude natural no homem; o que existe é uma forma de 
condicionamento. Em tudo isso é possível desvelar um prima behaviorista, que diferencia 
sua posição relativamente à de Nietzsche e à de Freud. 
 
Em A Genealogia da moral, Nietzsche(1991) insiste em como foi difícil ao homem e quanto 
custou a instauração da moral (das várias morais). Assevera que a moral não é um traço 
natural, nem legado da graça de Deus: ela se desenvolveu a partir de um processo de 
adestramento que terminou fazendo do homem um animal  interessante,  um  ser  
previdente  e  
previsível. Foi preciso que, pela dor, ele constituísse uma memória, não no sentido 
aparente de apenas não esquecer o passado, mas em uma direção prospectiva que marca 
o sujeito para lembrar o que prometeu, recordar o que disse, de modo a não descumprir, 
quando o tomamos como um programa de atuação.  
 
A memória, como a cultura, importa não tanto pelo conhecimento que trazem, mas pelas 
ações que elas governam. O seu custo é a dor, pois foi preciso torturar para produzi-las. 

                                              
10 Tema de trabalho apresentado na XX ANPEd, GT 13, Educação Fundamental. 
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Pierre Clastres retomou esta idéia descrevendo os rituais de iniciação dos jovens índios 
como sendo lições de memória futura, inscrição no corpo e na mente da lei da igualdade, 
segundo colocações de Janine Ribeiro na revisão em que apresenta a obra de Elias, Da 
Tortura nas Sociedades Primitivas, presente no livro A sociedade contra o Estado (s/d) 
(RIBEIRO, 1994, p.10). 
 
Norbert Elias, não obstante o fato de não fazer parte da  leitura  antropológica  da  
sexualidade,  
ajuda-nos a compreender melhor as finalidades que essa ciência se impõe de respeitar os 
costumes e as tradições, bem como os modos de vida das mais variadas e diversas 
culturas. Traz-nos, como certeza, o fato da grande responsabilidade que pesa sobre o 
homem, na medida em que sua cultura se civiliza. Disso ele fala em belas páginas, ao 
referir-se às torturas, físicas e psíquicas, por que passam as crianças em sua educação, 
questão que identifica, também, Nietzsche na origem da cultura, e Freud, ao analisar a 
própria civilização, identificando que, quanto mais aumenta a civilização, mais cresce a 
infelicidade. 
 
Marcuse, em Eros e civilização (1968), faz a crítica à idéia de que o custo da Kultur 
11(alemã) e do processo civilizatório invocado por Elias está na infelicidade e no crescente 
recalcamento das pulsões, cuja satisfação nos pode, também, fazer-nos felizes.  
 
 
 
Ribeiro, citando no mesmo prefácio ao livro de Elias, Richard Sennet, em O declínio do 

homem  

público, propõe justamente uma outra perspectiva ao trabalho de Elias. Entende os últimos 
duzentos anos como o triunfo da intimidade, uma fase cada vez maior na publicização do 
que outrora seria o íntimo e o recato, como mencionamos no capítulo 1 desta tese, 
utilizando-nos da contextualização contemporânea de nossa sociedade cibernética. A 
própria psicanálise, pelo papel que confere à vida sexual, seria um dos exemplos de como 

                                              
11 Palavra de origem alemã, tendo duas acepções: cultura ou processo civilizatório. 
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apostamos na revelação de nossos afetos mais secretos com a esperança de dias 
melhores e/ou de cura de nossas inseguranças e desamparos. 
 

Na linha do que venho apresentando com base na leitura da sexualidade pela antropologia, 
o trabalho de Elias vem reforçar a noção de como se movimenta a história dos 
comportamentos, incluindo, entre eles, uma outra perspectiva de compreender a 
sexualidade em nossas sociedades, por meio de sentimentos e emoções que se 
entrelaçam na construção dos sujeitos sexuais, levando-nos a caminhar pelos estreitos 
caminhos situados nos tempo-espaços de vivências e experiências situados nos processos 
civilizatórios que se desenvolveram no ocidente. 
Assim, enveredamos por uma história (ou, serão, histórias?) de hábitos que se modificaram 
à mesa, paredes que se materializaram entre as pessoas, esquadrinhamentos dos corpos 
em espaços cada vez mais controlados e incessantemente vigiados, embaraços e 
pudicícias na divisão com estranhos à cama. Enfim, é possível concluir do exposto que em 
nossa contemporaneidade a cama e o quarto privativo de hoje e de ontem, como sinais 
‘’necessários’’ de efetivo isolamento se vê ampliado pela existência de instrumentos cada 
vez mais sofisticados de comunicações que prescindem da interação física com o(s) 
outro(s), tal como ocorre com a utilização dos aparelhos de fax, microcomputadores e da 
internet.  
 
Se tivermos em mente todas as modificações anunciadas, será possível compreender 
como se transformaram os relacionamentos interpessoais, que implicam formas diversas 
de viver, construir as múltiplas sexualidades e chamar a atenção para alguns dos 
mecanismos e processos de subjetivação a serem melhor explicados. 
 
Não restam dúvidas, a antropologia tem se distinguido das demais ciências humanas por 
trazer, desde seus primórdios, a sexualidade como uma tessitura de relações nucleadoras 
de estudos sobre as sociedades.Todavia, Carol Vance, em análise recente de trabalhos 
agrupados sobre o modelo que denomina de influência cultural, destaca a recorrência da 
reprodução nesses estudos.  
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Embora muitos dos relatos antropológicos se restrinjam a analisar o comportamento 
reprodutivo, a sexualidade reprodutiva parece ser o feijão com arroz do cardápio sexual, pois 

outras formas, tanto heterossexuais como homossexuais, são concebidas como tira gostos e 

sobremesas. Deste modo, fica o alerta de Vance para a escassez, nas pesquisas 
acadêmicas, de pormenores sobre os comportamentos não-reprodutivos  
(VANCE,1995,p.18). 
 

O significado da sexualidade que se inscreve no modelo de influência cultural aparece 
como um dado natural, como argumenta a pesquisadora. A sexualidade, os arranjos de 
gênero, a masculinidade e a feminilidade estão conectados e intercambiados. Gênero e 
sexualidade estão intimamente unidos; porém, esse pressuposto jamais explicita suas 
conexões culturais e histórias específicas. Ao contrário, obscurece-as, segundo o autor. 
 
Carole Vance, entretranto, reforça a proposta da utilização do modelo de análise baseado 
na teoria da construção social, como forma de romper com análises essencialistas e 
universalistas e, capaz de negar uma essência sexual subjacente às relações sociais. Em 
sua perspectiva, mais radical,  considera o próprio desejo sexual como construído e 
mediado pela cultura e pela história a partir das energias e capacidades do corpo em suas 

sensações como potências e limites. Nessa abordagem, a força do impulso sexual, a 

importância do sexual na vida humana, o status privado do comportamento sexual e sua natureza 

reprodutiva são hipóteses e não pressupostos tomados a priori, completa Loyola (1998, p.29).  
 
Os modelos de influência cultural trazem um postulado importante para o trabalho que 
desenvolvemos nesta tese: ninguém aprende a cultura aos pedaços, ou seja, não é 
possível tornar-se homem ou mulher, em qualquer cultura, sem saber o que significa 
tornar-se ambos. As pessoas aprendem um conjunto de referências que dizem respeito às 
relações entre os gêneros e as põem em prática em situações contextualizadas (CORRÊA, 
M.,1996), fato amplamente ilustrado por meio de comportamentos e sentimentos humanos 
observados e estudados por Elias, e que se torna evidente na narrativa de V sobre a 
submissão de sua mãe: 
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Minha mãe antes de casar trabalhava numa venda. Sempre foi muito dinâmica e 
muito boa vendedora. Depois que ela veio para o Rio não tinha tanto o que fazer 
e passou a ler muito - Ágatha Cristhy, Sabrina, Sheldon, Shakespeare, lê de 
tudo. Meu pai é contra que ela estude. Ele fez duas faculdades desde que 
chegou ao Rio mas não quer que minha mãe estude (V, aluna, professora e 
bolsista AP, 1999). 

 
 

Exemplos de trabalhos construtivistas citados por Vance são as obras de Jeffrey Weeks 
(1977) e Gayle Rubin (1975). O primeiro traça, com coerência, uma linha divisória entre o 
que se denomina comportamento homossexual e identidade homoerótica, enquanto Rubin 
elabora críticas às explicações que tomam a sexualidade e a reprodução como causa da 
diferença sexual e trata a dessimetria entre os gêneros como inevitável, investigando como 
os mecanismos sistemáticos da diferenciação se utilizam dos atributos biológicos das 
mulheres como matérias-primas para moldá-las como produtos das atividades humanas 
sugere como pressuposto a utilização do sistema sexo/gênero às pesquisas desta 
natureza. 
 
Cabe-nos observar até aqui, o sentido da trajetória percorrida pela antropologia em relação 
à sexualidade que se movimenta enfatizando a relação sexualidade-reprodução, sexo- 
gênero, sem que se tenha eliminado ou, mesmo, minimizado o problema dos invariantes da 
sexualidade. Vance parece pressupor, em seu modelo, uma separação entre sexualidade e 
reprodução, extensiva a todas as mulheres, questão que passou a se constituir como 
possibilidade maior com o advento das novas tecnologias da contracepção. Entretanto, 
tanto a articulação entre sexualidade e reprodução é uma construção histórica como a 
sexualidade desvinculada do processo reprodutivo também o é, como já apontava Foucault 
(1979). Afinal, reconhecemos que a sexualidade foi historicamente construída. 
 
Neste campo de estudos, Loyola nos traz outro pesquisador, Françoise Héritier, que 
partilha com outros tantos antropólogos contemporâneos, da linha francesa de estudos, 12 a 
idéia de que sexo, gênero e reprodução devem continuar inseparáveis nos processos de 
análises das formas sexuais nas diversas culturas e, de modo algum, tais elementos 

                                              
12 Diferem da tradição anglo-saxônica, que distingue o sexo do gênero, derivando este último da teoria dos papéis, o que 
faz presumir uma possível igualdade entre os gêneros.  
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poderiam ser considerados como sistemas autônomos, sob pena de perdermos a 
possibilidade de captarmos sua dinâmica que não deve ser parcializada.  
 
Os adeptos dessa abordagem metodológica colocam a questão da sexualidade a partir da 
teoria do poder, ou seja, como um problema de dominação de um gênero sobre o outro. Na 
interpretação de Loyola, referida aos antropólogos franceses, a desnaturalização dos 
papéis de gênero passa pelo enfrentamento da desconstrução da dominação masculina, 
que se assenta fortemente na relação sexualidade e reprodução, isto é, na dicotomia 
biológico/social, ainda muito presente em nossas sociedades ocidentais, particularmente a 
brasileira, como tivemos oportunidade de observar na narrativa de V, anteriormente citada. 

 

Reforçando esta necessidade de reivindicar a voz e a vez das mulheres em relação a sua 
submissão à figura masculina, tanto no mundo da família quanto na vida pública, 
concordam V (1999) e F (2000), analisando o comportamento de seus pais frente à figura 
amendrontada de suas mães, narrando F.: Meu pai era o centro e minha mãe uma figura muito 

apagada. Isso me acompanhou durante muitos anos, essa doideira aí, porque nós somos frutos daquilo que 

a gente vive na família e eu achava que tinha que esperar sempre a palavra dele (F. aluna de Pedagogia e 
professora de escola pública de tempo integral). 

 

 
Maurice Godelier, pesquisando os Baruya da Nova Guiné, argumenta: a divisão do trabalho 

entre os Baruya não pode explicar a dominação social dos homens, pois esta a pressupõe. Não 
obstante, diga a seguir, que existem esforços no sentido de evidenciar a importância social 
das mulheres, esta proposição é conferida pelo estatuto biológico-reprodutivo que lhe é 
inerente. Acrescenta, ainda, que inexiste uma causa única, nem mesmo causa última que 
justifique as diversas formas de dominação masculina encontradas na história. Existem 
várias causas, que não são intencionais e que se ordenam em uma espécie de hierarquia, 
em que umas pesam mais que outras, não se estabelecendo tais hierarquias em todas as 
sociedades e nem mesmo em todas as épocas (GODELIER, 1996, apud Loyola, p.353). Ou 
seja, para este pesquisador a dominação é compreendida quase como natural. 
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Godelier (1996, p.143) ressalta os mecanismos dessa dominação, com a afirmação:  
 

Entre os Baruya, como em nossa cultura, a sexualidade, as diferenças de 
formas, de substâncias e de funções corporais, as diferenças anatômicas e 
fisiológicas que nascem das funções diferentes dos sexos no processo de 
reprodução da vida, fornecem em permanência os materiais com os quais se 
fabricam as mensagens, os discursos que interpretam e justificam todas as 
desigualdades sociais existentes entre os homens e as mulheres. Tudo se passa 
como se a sexualidade fosse constantemente chamada a ocupar todos os 
lugares da sociedade, a servir de linguagem para exprimir, de razões para 
legitimar, realidades das quais os fundamentos não decorrem, ou não 

principalmente, de sua ordem. 
 
E indaga ainda: O que poderia ser mais evidente para fundar uma diferença social, do que encontrar este 

fundamento no corpo, na natureza, e no que concerne à dominação masculina, a diferença entre o corpo do 

homem e aquele da mulher. (...) a sexualidade é um grito indiscreto das relações de opressão e de 

exploração (GODELIER, 1996, p.353).  
 
Nesse ponto, se faz necessário recolocar os questionamentos que servem de base a esse 
estudo que pretende articular educação escolar e sexualidade nos movimentos instituidores 
do conhecimento de si e sua história: como os sujeitos vão sendo construídos, em 

diferentes momentos e em diferentes contextos institucionais, como objeto de 

conhecimento possível, desejável e, por vezes, até mesmo indispensável? Como a 

experiência e os saberes construídos acerca de si mesmo, e a variedade/multiplicidade de 

conhecimentos assim formados se constituem organizados através de alguns esquemas? 
Como esses esquemas se definiram, se valorizaram, foram recomendados e impostos ao 

longo dos diferentes tempos e espaços no ocidente? Nesse sentido, Foucault nos aponta a 
pista, argumentando:  

 
O fio condutor que parece ser o mais útil, é constituído por aquilo que poderia se 
chamar de técnicas de si, isto é, os procedimentos, que sem dúvida existem em 
toda civilização, pressupostos ou prescritos aos indivíduos para fixar sua 
identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados fins, e isso 
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graças a relações de domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por si 

mesmo.         (FOUCAULT,1994, p.109-110). 
 

A sexualidade grita ... as substâncias corpóreas falam ... de subordinações às condições de 
reprodução das relações sociais, que não derivam delas, mas que estão para além delas 
na ordem das legitimações da estrutura social às quais a sexualidade deve se submeter. 
Essa subordinação, segundo Godelier, não é somente aquela de um sexo sobre o outro; é 
a subordinação de um domínio da vida social às condições de funcionamento de outras 
relações sociais (Godelier, 1996, p.354). 
 
Françoise Héritier (1996), em  Masculin/Féminin: la pensée de la différence, constrói a 
idéia de valence diferencial dos sexos. Para ela, esta é uma exigência fundante das 
sociedades e, parece ter sido imposta de modo universal tanto quanto o tabu do incesto, ou 
seja, remete-se às mesmas necessidades, pois se trata de construir o social e as regras 
que permitem seu funcionamento. Ela inclui sua valence nos três pilares assinalados por 
Lévi-Strauss – a proibição do incesto, a repartição sexual das tarefas e uma forma 

reconhecida de união sexual -, ou melhor, ela acrescenta a relação do masculino e do 
feminino a sustentação destes pilares.  
 
Como decorrência do modelo empregado, Héritier não acredita no desaparecimento das 
desigualdades entre os sexos e focaliza seus estudos em torno da fecundidade, 
especificamente, sobre os seus sistemas de representações sociais, pois, se a reprodução 
dos homens é um instrumento de reprodução da ordem social, não é o sexo, mas a 

fecundidade aquilo que faz a diferença entre o masculino e o feminino. Acrescenta: 
 

[...] procurando de onde  poderia vir esta “valence diferencial dos sexos”, quais 
seriam os fenômenos primeiros tomados em consideração para explicar sua 
presença universal, cheguei à conclusão hipotética de que se tratava menos de 
um ‘”handicap’’ do lado feminino (fragilidade, menor tamanho, limitação imposta 
pela gravidez e aleitamento) do que da expressão de uma vontade de controle 
da reprodução por parte daqueles que não dispunham deste poder tão 

particular: a procriação (HÉRITIER, 1996. apud LOYOLA 2002,p.45). 
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Por não acreditar que as sociedades tenham elaborado mitologias para fundar a 
dominação masculina, Héritier, ao analisar os mitos contidos nas sociedades dos Ona, 
Baruya e Dogon, entre outras estudadas, conclui que todas têm um discurso ideológico, um 
corpo de pensamento simbólico que se destinam a justificar a dominação do homem aos 
olhos de todos, homens e mulheres, desde a infância. 
 
Para a antropologia, é fundamental a observação de constantes, entre elas, a relação 
idêntico/diferente que está na base dos sistemas de classificação do masculino e do 
feminino em suas diferenciações que opõem, dois a dois, os atributos – quente/frio; 
seco/úmido; alto/baixo; inferior/superior; claro/escuro, como valores positivos ou negativos, 
imputados aos termos em si mesmos, questão que, na maioria das vezes, serve como 
explicação para o fato de o gozo pertencer aos homens e as mulheres contentarem-se com 
a gravidez e as dores correspondentes. O discurso aristotélico, por exemplo, opõe o 
masculino e o feminino, de modo a justificar a superioridade do homem sobre a mulher 
empregando categorias de análise que se apóiam nestes valores artificiais: quente/frio; 
animado/inerte; sopro/matéria; dentro/fora,   etc. 13 
 
Outro cientista social que faz suas incursões pelo campo de pesquisas da dominação 
masculina é Pierre Bourdieu14. Em seu artigo “A dominação masculina” (1990), ele 
assegura que o sexismo é um essencialismo, como o racismo, a etnia ou a classe que 
objetiva impor a uma natureza biológica diferenças sociais historicamente construídas. 
Para ele, categorias como seco/úmido; inflar/desinflar são fundamentais na distinção entre 
os órgãos masculino e feminino, constituindo-se em suporte simbólico privilegiado das 
significações e dos valores que representam a visão falocêntrica de mundo – o inchamento 
identifica o phalus à dinâmica vital que corresponde a todo processo de procriação natural.  
 

                                              
13 Exemplo aristotélico que justifica a inferioridade feminina: útero quente é receptáculo de embrião masculino, útero frio, 
receptáculo de embrião feminino (ALLEN, 1996). 
14 Pierre Bourdieu estuda os montanheses de Cabilia, na Argélia, cuja cultura se constitui como um reservatório de 
crenças mediterrâneas organizadas em torno da virilidade, entendida como uma imagem ampliada da cosmologia 
falonarcísica. Este pesquisador vai mostrar que a construção sexuada do corpo tem por base um corpo socialmente 
construído(LOYOLA,1998,p.37). 
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Deste modo, as imagens sociais que se fazem dos órgãos e do ato sexual registram e 
ratificam a preferência pelas formas objetivas – inchamento e ereção do phalus, já as 
imagens que se constroem do sexo da mulher fazem dela uma entidade negativa, definida 
pela privação das propriedades masculinas e, afetada por categorias depreciativas 
(LOYOLA, 1998, p. 36-39). 
 
Alto/baixo; reto/curvo; frente/costas ... Bourdieu, ao enfatizar, em seus trabalhos, as 
aparências corporais, cita vários exemplos de construção das imagens do corpo, a partir 
dessas oposições. A relação frente/costas, por exemplo, aplicada aos corpos masculinos e 
femininos, indica que a frente é diferenciada e as costas não, o que permite compreender, 
em parte, a visão mediterrânea da homossexualidade e os insultos gestuais e verbais 
contra os homoeróticos. O ato sexual, no qual a posição em cima/embaixo é elemento 
constitutivo, é, também, uma construção sob a ótica dessa lógica. 
 
O falocentrismo em nossa cultura se constitui numa força que está profundamente 
enraizada em nossas imagens sociais. Para Bourdieu, a dominação masculina é uma 
forma particular da dominação simbólica, que se impregna nas mentes, nos cérebros, nos 
corpos sob a forma de princípios de visão de mundo, de divisão e taxonomias. São 
categorias sociais que se encontram em toda a sociedade e se situam na ordem do 
conhecimento, no âmbito dos conflitos e das disputas. Daí a importância conferida à 
Educação como processo em que as construções sociais são incorporadas e inscritas nos 
corpos e nas mentes. 
 

Como vemos, Héritier defende a idéia da irreversibilidade da dominação masculina, 
enquanto Bourdieu aponta para as possibilidades de inverter o quadro, a partir da 
consciência das estruturas de dominação, não obstante, desconsidere o fato de que, em 
todo processo de dominação, está pressuposta a adesão do dominado pela constante 
inculcação das condições que permitiram/permitem a dominação, realidade possível de 
indicar ser a tomada de consciência das estruturas opressoras circunstância insuficiente 
para mudá-las.  
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De qualquer modo, podemos dizer que a antropologia, conseguiu apreender e reencontrar, 
em uma prática mais diretamente cultural e política, lições apreendidas em virtude de sua 
própria ambigüidade. Dicotomia e conflitos, pressupostos em seu próprio campo de 
pesquisa, que, por si só, sugerem um certo número de pistas para estudos, um grande 
trabalho de decifração, que parte de uma intensa e significativa documentação de fatos, 
dados e narrativas que, fazendo parte da(s) cultura(s), refletem sua produção, difusão e 
circulação. 
 
Nesse ponto, lembro Michel de Certeau(1995) para, tornando-me cúmplice de suas idéias, 
tomar-lhe emprestada sua visão de cultura, indispensável a esta investigação, que também 
objetiva aprender com o passado como um contingente de jovens profissionais do ensino 
supera suas crenças e chega a obter benefício das condições impostas para inventar sua 
própria liberdade, criando para si e para os outros um espaço onde vai construir-se a si ou 
governar-se a si mesmo, partindo de suas experiências e práticas de vida, de saberes e de 
trabalho. 
Nas reflexões por ele elaboradas, entre os anos de 1968 e 1973, atenta para a 
ambigüidade do fenômeno cultura: 
 

Para que haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas sociais; 
é preciso que essas práticas sociais tenham significado para aquele que as 
realiza. [...] A cultura não consiste em receber, mas em realizar o ato pelo qual 
cada um marca aquilo que outros lhe dão para viver e pensar. [...] Mais do que 
um conjunto de valores que devem ser preservados ou idéias que devem ser 
promovidas, a cultura tem hoje a conotação de um trabalho que deve ser 

realizado em toda extensão da vida social (CERTEAU, 1995, p.34). 
 

À luz dessa concepção de cultura, infere-se que o trabalho a ser realizado requer um rol de 
operações preliminares que visam caracterizar ou reconhecer o fluxo fecundo da cultura: 
um funcionamento social, uma topografia de questões e tópicos a desenvolver, um campo 
de possibilidades estratégicas e implicações políticas, com vista à promoção de uma outra 
ordem social que possibilite (re)inventar uma outra escola pública e, uma outra narrativa 
para a formação docente. 
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Após esse breve percurso pela produção antropológica, mergulhando em estudos 
antropológicos sobre o sexual pelas mãos de Loyola (1998) e, circunscrevendo o lugar de 
onde falo em relação a esta tese, fica a pergunta: existem outros caminhos, outros autores 

e enfoques que se propuseram/ proponham instaurar a ruptura com os universalismos de 

vários matizes nas questões que dizem respeito à sexualidade? Se o conhecimento 

científico de uma realidade política traz necessariamente efeitos políticos, poderão os 

mecanismos próprios a perpetuar a dominação das mulheres nas diferentes sociedades 

passarem a agir inversamente como instituidores da desconstrução das desigualdades 

sociais, naturalizadas em nossa(s) cultura(s)?  
 

Como nos apontou Bourdieu (1990), não será suficiente falarmos em construção social, é 
necessário, sobretudo, analisar as condições em que se dão as formações das categorias 
de construção. Loyola (1998) entende que, para uma melhor compreensão da sexualidade 
atual, o caminho mais frutífero seria não desvinculá-la de seus suportes tradicionais: a 

reprodução e a relação entre os sexos, pois, como demonstram experiências que se 
desenvolvem no campo das tecnologias da Saúde que avançam rapidamente, talvez 
estejamos diante de um novo modelo de reprodução.  
 

Para concluir, ressaltamos a importância da discussão atual acerca da Aids e da 
sexualidade; da sexualidade e dos movimentos homoeróticos que, por indicarem uma série 
de contestações e afirmações importantes a respeito das relações entre homens e 
mulheres, podem contribuir para encontrarmos um terreno propício à compreensão das 
desigualdades entre os sexos, bem como as distorções conceituais, silenciamentos e 
violências no que diz respeito à sexualidade. As circunstâncias que têm levado um grande 
número de mulheres, a serem infectadas por seus parceiros em relações estáveis 
supostamente heterossexuais, merecem destaque nas discussões sobre o tema, como 
também o estudo sobre o homossexualismo forneceria um contraponto à relação entre o 
sexo e a fecundidade. 
 

Não obstante as críticas apresentadas, a antropologia está empenhada, em sua trajetória 
histórica, não apenas em analisar que as relações entre as pessoas e as coisas variam 
conforme as culturas, mas, principalmente, que o modo como as relações e as coisas 
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são definidas variam: homens e mulheres; sexo e sexualidade; natureza e cultura, todos 
termos próprios que não se podem, impunemente, estender a outras culturas e sociedades, 
nem mesmo a outros segmentos de nossa própria sociedade. As antropólogas femininas, 
mais recentemente, afirmam: quando tratamos de sexo não é dele que falamos ... é de 
poder e saber. 
 
 

2.2 Freud e um Regime de Verdade sobre o Sexual: a Superação 
do Registro Biológico-Reprodutivo 

 
[...] a ciência tem tão pouco a nos dizer sobre a origem da sexualidade, que 
podemos comparar o problema a uma escuridão em que nem mesmo o raio de 
luz de uma hipótese penetrou. Em outra região, inteiramente diferente, é 
verdade, defrontamo-nos realmente com tal hipótese, mas é de tipo tão 
fantástico, mais mito15 do que explicação científica, que não me atreveria a 
apresentá-la aqui se ela não atendesse precisamente àquela condição cujo 
preenchimento desejamos, porque faz remontar a origem de um instinto a uma 

necessidade de restaurar um estado anterior de coisas (FREUD, 1998, p.73). 

 
Com essas palavras, em Além do princípio do prazer (1915), Freud introduz em seu 
percurso de elaboração psicanalítica, o mito platônico para entender a natureza do instinto 
sexual, em suas variações em relação ao objeto do desejo, a partir da origem dos instintos 
nos protistas, para firmar o caráter regressivo destes, apoiado nos fatos observados da 
compulsão à repetição. Idéia que se segue à hipótese da libido narcisista e à ampliação do 
conceito de sexualidade, que traz o instinto sexual para o centro das discussões científicas 
e recoloca o Eros como aquele que opera desde o princípio da vida e aparece como 

instinto da vida, em oposição ao instinto de morte – Tanatos, criado pela animação 

inorgânica (FREUD, 1998,p.78).  

                                              
15 Freud aproxima-se da origem do mito platônico pela mão de Heinrich Gomperz, de Viena, como é relatado, na página 
74, da tradução brasileira de1998, do livro citado de 1915. Recolocando o autor citado, traduz com suas premissas o que 
dita Platão como crédito de Aristófanes em relação ao sexo e às suas variações quanto ao objeto e que evidencia a 
cultura grega à época: “A natureza humana original não era semelhante à atual, mas diferente. Em primeiro lugar, os 
sexos eram originalmente em número de três, e não dois, como são agora: havia o homem, a mulher e a união dos dois” , 
tudo no homem era duplo, Zeus decidiu cortá-los e, depois da divisão “ as duas partes do homem, cada uma deseja sua 
outra metade...” Mesma teoria encontrada nos upanishad indianos, anteriores ao ano 800ªa.C.  
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A vasta obra freudiana, que tem por base a sexualidade, traz em seu desenvolvimento a 
necessidade de vinculá-la cada vez menos ao registro reprodutivo, recolocando-a no 
campo do desejo e da ética. Nesse sentido, prosseguindo na tarefa de revisitar alguns 
conceitos, pressupostos e noções pertinentes aos discursos acerca da sexualidade, 
presentes nas ciências humanas, destaco nesta seção, ainda que sucinta e parcialmente, a 
forma como a sexualidade tem sido abordada pela psicanálise. Para tanto, utilizo-me da 
leitura e análise crítica de textos contidos nas obras de Freud, bem como em estudos 
realizados por Birman e, outros estudiosos que, neste campo de pesquisa, vêm ampliando 
o debate em torno de uma  
 
psicanálise enquanto uma estilística da existência.16 (BIRMAN,1996,p.11) 
 
As várias formas de subjetivação, o desejo, o erotismo, a feminilidade como supostos nas 
narrativas, nos sonhos, nos vários modos de ensinar e aprender, se entrelaçam, 
constituindo-se, materializando-se em forma de uma arte e um estilo, que se realiza e se 
corporifica no e pelo processo de educar. Examine atentamente o que me foi narrado por 
K. 
 

Eu tenho clareza de tudo que eu já passei (refere-se a escola); o que podia ter 
feito melhor, o que  podia ter feito de outro jeito. Alguém poderia ter falado 
alguma coisa, o que eu poderia fazer. (pausa) Eu vejo assim, por exemplo, tem 
uma turma, eu estava fazendo estágio numa quarta série de uma turma de 
aceleração, então, tem gente com bastante idade! Doze e treze anos, dentro da 
sala de aula, e você vê que eles estão começando, está borbulhando. A 
vontade que eu tenho é de proteger. É fazer o que eu faço com minhas primas, 
de pegar o meu conhecimento e conseguir levar para elas. (K., 2001, aluna do 
curso de Pedagogia e professora voluntária do curso de jovens e 
adultos). 

 

                                              
16 Como Birman, trata-se de entender, aqui, estilística da existência, sob a ótica foucaultiana, isto é, impregnar a 
psicanálise de uma visão filosófica que a compreenda como estilo de vida e não como posse da verdade. Como estilo e 
estética capazes de possibilitar o repensar da noção de ética, distinguindo-a dos tradicionais problemas morais. Enfim, 
trata-se de conceber um modo de vida no qual o bem e o bom não se contradigam e o um e o outro não se sujeitem à 
heteronomia de um Grande Outro que oculta suas origens mundanas, sob regras transcendentais, princípios formais ou 
universalidades racionais apriorísticas.  
Vide o prefácio de Jurandir Freire Costa a obra de Francisco Ortega (1999). 
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A aprendizagem não dispensa a viagem, o entrelaçamento com a vida lá fora, com os 
amigos (as), os primos (as) etc. Nem prescinde do aventurar-se para além do abrigo da 
casa dos pais, nem o desligar-se do corpo da mãe, requerendo, por isso mesmo, o contar 
consigo mesmo, no uso de suas (nossas) próprias forças para encontrar outros refúgios, às 
vezes, refúgios de (si).  
 
Na aprendizagem, portanto, se assinalam os deslocamentos e o encontro com o outro, a 
busca inexorável do outro, do ser que, em sua incompletude e incertezas, nos provoca a 
correr os riscos em direção ao inusitado, às diferenças e aos diferentes. Evidencia-se, nela, 
a necessidade de buscar, hoje mais que nunca, um outro sentido ético e uma nova 
dimensão estética – um outro estilo - para o ensinar e o aprender, o que, certamente, 
permitirá resgatar o sentido do prazer em conhecer o mundo e suas realidades, na 
superação de teorias universalizantes, utilizadas como resposta ao convite para deixar o 
abrigo e se aventurar ao desconhecido.  
 
Como não existe aprendizagem sem exposições, sem o outro que nos reflete ou nos 
desestabiliza, sem a incerteza das referências, sem o desarrumar das idéias, conceitos e 
noções tão bem protegidos do apelo das novidades, educar é empreender a viagem em 
busca do conhecimento na relação alteritária. Daí a importância do presente estudo, a 
psicanálise e as rupturas do pensamento de Freud, no escopo desta tese, como evidência 
do paradoxo17 que encontra parte do sentido na problemática maior que empreendo pelos 
(des)caminhos de nossa escola pública, que se tece em uma rede, que tem por base a 
relação formação do professor/sexualidade, reeditada naquilo que se ignora, tornando-a, 
também, um campo de aprendizagens. 

 
Não tendo a pretensão de grande imersão nos estudos freudianos, mas, apenas, a 
intenção de neles buscar auxílio à compreensão da problemática já manifestada, tomo por 
base as indagações que me trazem os cotidianos escolares, vivenciados ao longo de 

                                              
17 A noção de paradoxo é, aqui, entendida, como subversão do senso comum e do bom senso. Concepção presente nas 
teses de Deleuze, (2000) fundamental à superação das idéias e imagens construídas sobre o sexual na sociedade 
ocidental.   
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minha trajetória profissional para, no curso do desenvolvimento desta seção, esboçar 
algumas inquietações, tais como: Será que nós, educadores, bem como as jovens 

professoras, percebemos que só educamos plenamente quando, na investigação 

necessária e inadiável das singularidades, que nos obriga a seguir referências históricas 

(coletivas e individuais), enveredamos em viagens no  

mundo, nos vários e diversos mundos, a começar pelo próprio corpo, nossa mente e nosso 

esquecimento? Quais os destinos desses corpos elididos, subtraídos, muitas vezes 

negados, outras vezes exaltados e/ou metamorfoseados por diversos interesses 

momentâneos, em que a educação se cumpre como mediadora de interesses que nos 

tornam dominados e sujeitados, não obstante impactados nos traços erógenos de nossos 

corpos, tanto pela resistência quanto pela opressão que nos é imposta? Encontraremos 

‘linhas de fuga’ para o desprazer, para a deserotização e para o desamparo que, nos dias 

atuais, parecem constituir a intimidade dos cotidianos escolares? Estes são muitos dos 
desafios a enfrentar que deverão ter continuidade em novos estudos sobre a temática em 
questão. 
 
Como possibilidades, na busca de caminhos para alguns desses impasses, Freud nos lega 
o seguinte comentário, resultado da análise do comportamento lúdico de um menino, que, 
em suas brincadeiras, faz repetir a experiência desagradável (desprazer, angústia e dor), 
causada pelo afastamento momentâneo da mãe, produzindo uma atividade prazerosa, 
pois, afinal de contas, a criança só foi capaz de repetir sua experiência desagradável na 

brincadeira, porque a repetição trazia consigo uma produção de prazer de outro tipo, uma produção 

mais direta. Ou seja, como argumenta, as crianças repetem tudo o que lhes causa grande 
impressão na vida real e, assim procedendo, ab-reagem à intensidade da impressão, 
tornando-se, por assim dizer, senhoras da situação18. Contudo:  

 
Pode-se também observar que a natureza desagradável de uma experiência 
nem sempre a torna inapropriada para a brincadeira. Se o médico examina a 
garganta de uma criança ou faz nela alguma intervenção, podemos estar 
inteiramente certos de que essas assustadoras experiências serão tema da 
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próxima brincadeira; contudo, não devemos, quanto a isso, desprezar o fato de 
existir uma produção de prazer provinda de outra fonte.19 

 

Como prova convincente de que, mesmo sob a dominância do princípio do prazer20, 
existem maneiras e meios para tornar o que é desagradável num tema a ser rememorado 
e elaborado na mente como agradável, Freud nos traz o exemplo do adulto  que,  ao  
assistir  a  uma  cena  
 
teatral ou a uma tragédia, sofre penosa experiência de desprazer, não obstante a mesma 
possa ser por ele sentida de forma prazerosa, já que a produção de prazer, que se 
incorporava esteticamente à cena, se constitui, para este adulto, na sua finalidade 
desejada (FREUD,1998, p.21). 

 
Por outro lado, situações como abuso sexual contra crianças de ambos os sexos pode se 
mostrar para estas, pela forma como é exercido, como uma fonte de prazer para logo 
depois, ao longo de suas experiências mostrar-se como sentimentos de desprazer e, 
mesmo, de vergonha, situação que lhes trazem profundos danos psíquicos, na maioria das 
vezes, irreparáveis como se têm revelado as pesquisas neste campo.  
 
Esse tipo de violência, que, em sua maioria, ocorre dentro de casa, cometidas por pessoas 
da mais alta confiança dos pequeninos, como denuncia Lauro Monteiro Filho21, presidente 
da ABRAPIA, em pesquisa recente com base em denúncias, assinala para alguns fatos: o 
Estado do Rio de Janeiro é o líder nos índices de exploração sexual, sendo as vítimas, em 

                                                                                                                             
18 Concepção entendida por Foucault no contexto de sua vertente epistemológica, como efeito os micropoderes e 
produtores das resistências no processo de construção dos sujeitos. 
19 Freud em Além do princípio do prazer, obra datada de 1915. cf.nova tradução e nova diagramação pela Ed. Imago, 
datada de 1998. 
20 Segundo Freud esse é um dos princípios que regem o funcionamento mental ( o outro é o princípio da realidade) 
enquanto atividade psíquica cujo objetivo é evitar o desprazer e proporcionar o prazer. É um princípio econômico na 
medida em que o desprazer se liga ao aumento das quantidades de excitação e o prazer à sua redução (LAPLANCHE; 
PONTALIS, 1994, p.364). 
21 Lauro Monteiro, pediatra, Presidente da ONG, vinculada ao Sistema Nacional de Combate à Exploração Infantil, 
denominada Associação Brasileira Multiprofisssional de Proteção à Infância e Adolescência (ABRAPIA), alerta nossas 
consciências contra a covardia de crimes de abuso sexual, cujas vítimas não possuem formas de defesa. Cita vários 
casos, entre eles o de uma menina que se transformou na namoradinha do padrasto, outra menina de classe média alta 
de Ipanema, que se apresenta sempre esquiva e assustada, foi violentada pelo próprio pai desde bebê, outra que preferiu 
a prostituição a viver em casa com um irmão e um pai estupradores. JB 18/05/200. Gráficos apresentados em anexo. 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 2 – RUPTURAS E DESCONTINUIDADES NOS DISCURSOS SOBRE A SEXUALIDADE E A PRODUÇÃO DE  SABERES 
 

Maria Amelia de Souza Reis               Página 
92 
 
 

85% dos casos, do sexo feminino, com idades variando entre 12 a 18 anos (87%) ou 
crianças de menos idade (cerca de 13%). O pedófilo, geralmente, é homem de mais de 30 
anos e chantageia afetivamente a criança, das mais variadas formas possíveis. 
 
O abuso sexual, como constatou, é muito difundido, ocorrendo em todas as camadas 
sociais, 
sendo que, nas mais altas e médias camadas da sociedade, é mais fácil de ser encoberto 
pela aparência de respeitabilidade e impunidade dos violentadores. 

 
Para Monteiro, existe um componente pedófilo, resquício de nossa gênese primitiva animal,  
que estimula fantasias eróticas em nosso inconsciente coletivo e que se manifesta sobre as 
crianças. Para demonstrar o que sinaliza, chama a atenção para o prazer que observa nos 
pais, que se comprazem em ver seus filhos e filhas em danças lascivas e roupas 
erotizadas, próprias para o uso dos adultos.  

 
Monteiro considera que a escola e seus professores, muitas vezes, são determinantes 
como fator de eficácia nos atos de denúncias e auxílio na correção desses estigmas; por 
desconhecerem essas questões, interpretam alguns comportamentos de seus alunos como 
patológicos, criando sobre eles uma expectativa, que não compreendem e que não sabem 
resolver ou a quem apelar. Esse pediatra distingue bem a fantasia sexual provocada, da 
pedofilia, que é algo compulsivo e mórbido; das fantasias sexuais, que podem ocorrer no 
cotidiano familiar ou fora dele.  
 
Essa questão é reafirmada nas teses de Freud em relação ao prazer/desprazer que se 
articula à concepção de desejo e que distingue a noção de necessidade e demanda: a 

necessidade visa um objeto específico e satisfaz-se com ele; a demanda é formada e 

dirige-se a outrem; e, o desejo nasce da defasagem entre ambas. O desejo é irredutível à 

necessidade, porque independe do sujeito e não tem relação com o objeto real, mas com a 

fantasia. É irredutível à demanda porque procura impor-se sem levar em conta a linguagem 
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e o inconsciente do outro, exigindo-se ser reconhecido por ele (LAPLANCHE ; 
PONTALIS,1994). 
 
O anúncio da presença viva de uma experiência erótica22 no ato de educar, que se 
corporifica e se materializa na indispensável presença do outro nos destinos dos sujeitos 
que aprendem e, também, ensinam é de grande importância para todos aqueles que, assim 
como eu, preocupam-se com a natureza, a qualidade e a metodologia daquilo que é 
vivenciado no cotidiano da escola. Não permitir que as múltiplas faces de Eros se 
dilacerem na oposição entre prazer e desprazer, certamente será trazer de volta a vida à 
escola e o prazer de nela estar.  
 
Pensar o prazer, o desejo23 e a superação das condições que conferem ao corpo um lugar 
subalterno, inclusive quando se mostra em formas apolíneas e exacerbadas (“sarado”), 
será incorporar tais preocupações aos processos educativos escolares e, certamente, 
reencontrar a dimensão da poiesis24, presente na prática educativa como desafio da escola 
de hoje e da educação do educador como eixo fundante de mudanças.  

                                              
22 Tem relação com a palavra Eros, que era termo utilizado pelos gregos para significar o amor e o Deus Amor. Freud 
utiliza-o em sua última teoria das pulsões para nomear o conjunto das pulsões de vida em oposição às pulsões de morte 
(Tanatos). Freud refere-se muitas vezes ao Eros platônico, entendendo nele uma aproximação maior com sua concepção 
de sexualidade, o que rebate as crítica de que Freud Reduz tudo ao sexo. Para ele, sexualidade não se confunde com a 
função genital, pois sua teoria supera a registro biológico. 
23 Para Freud: um sonho é a realização de um desejo. Em A interpretação dos sonhos (1900), Cap. III. Ver 
LAPLANCHE;PONTALIS,1994, p.114. 
24 Poiesis – palavra grega que significa criação, ação de fazer algo, sentimento do belo, entusiasmo criador.  
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Aprender a ver, a escutar, a cheirar, a saborear, a tatear as coisas, a dobrar e a desdobrar 
as curvas dos cotidianos vivenciados a partir das lembranças, dos sonhos e das 
reminiscências do passado, foi caminho recorrente em Freud, apreendido de seu mestre 
Charcot e seus discípulos, aventurando-se com curiosidade e tenacidade em busca do 
desconhecido, deixando-nos com suas investidas no passado, no presente e nos silêncios 
de seus pacientes, a sua própria experiência ao nos ensinar não sou nada, sou 
apenas...um aventureiro.  
 
Continuando em outras obras a colocar em xeque a ciência e os cientistas, naquilo que se 
refere à sexualidade: a verdade é que não sou, de modo algum, um homem de ciência, nem um 

observador, nem um experimentador, nem um pensador. Sou, por temperamento, nada além de um 

conquistador – um aventureiro, se você quiser que eu traduza – com toda a curiosidade, ousadia e tenacidade 

que são características de um homem dessa espécie  (FREUD,1900)25. 

 

 

2.2.1 Concepções Originais do Discurso Freudiano: Pulsão e 

Inconsciente 
 

[...] tentei descrever os múltiplos aspectos desta constituição 
sexual, bem como a composição interna da pulsão sexual e 
das diversas fontes orgânicas que contribuem para originá-la 

[...]  (FREUD, 1906)26 
 

O conceito de sexualidade, na obra freudiana, surge a partir da investigação das causas da 
neurose, passando pela definição das concepções de auto-erótica, de perverso 
polimorfa da sexualidade infantil, tendo por escopo a construção teórica do conceito de 

                                              
25 Carta a Fliess, datada de 1/2/1900. Citada por Masson, 1986:399. Apud Borges, 1996. Metamorfoses do corpo: uma 
pedagogia freudiana, FioCruz. 
26 Escreve Freud ao trazer a inovação da idéia de corpo representado. Corpo libidinal que afirma uma outra ordem 
corporal que não a da anatomia patológica  que se articula a questão do trauma. Assim, a constituição  pulsional substitui 
o lugar do trauma na teorização psicanalítica. Mis tésis sobre el papel de la sexualidad en la etiología  de las neurosis 
(1906) Vol.VII. Laplanche & Pontalis. Vocabulário da psicanálise, 1994. 
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pulsão, em sua metapsicologia, culminando com as concepções de feminilidade e 
desamparo, como conseqüência da superação do ideal científico, até então admitido por 
Freud: o modelo de uma psicanálise determinista e a adoção de uma perspectiva 
psicanalítica que, muito mais se aproxima de uma ética e de uma estética, do que de uma 

ciência (BIRMAN, 1996, p.42). 
 
Necessário sublinhar que o conceito de pulsão e de inconsciente, basilares nas 
formulações freudianas, transformaram-se, ao longo de seu percurso investigativo, no qual 
a produção vai emergindo e se modificando sob o impacto da experiência clínica, aliada a 
uma qualidade particular de escuta afetiva e aguçada dos acontecimentos, pouco 
percebidos aos olhares comuns, bem como, pela exigência que se impôs elaborar e 
desenvolver, ele mesmo, suas descobertas e incitar outros à pesquisa. 
 
No desenvolvimento de suas investigações, Freud, embora, entenda o sexual como uma 
energia que tem uma inscrição no corpo, ao mesmo tempo que sua satisfação depende de 
construções subjetivas, não tem por preocupação fundamentar uma essência para o 
sexual, na medida em que esta não teria função orgânica nem objeto definido. Em outras 
palavras: admite uma dimensão quantitativa à pulsão sexual, situando-a no campo dos 
excessos, mas a subtrai, colocando-a como algo da ordem do incognoscível, do 
impensado, já que apreendeu tal conceito sob seu aspecto qualitativo em relação estreita 
com o campo psíquico da representação. 
 
O conceito de pulsão (Trieb) é introduzido por Freud27, pela primeira vez, em 1905, ao 
expor suas análises sobre a sexualidade humana, no final do primeiro dos Três ensaios 

sobre a Teoria Sexual, momento em que o apreende sob a denominação substitutiva de 
fonte de excitação continuamente corrente ou intrassomática, diferente de estímulo 

enquanto excitações provenientes do exterior.  
 

                                              
27 Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) [Três ensaios sobre a teoria da sexualidade ]Para fins deste estudo está 
sendo consultada a edição de bolso da Alianza Editorial Madrid, sob o título Tres ensayos sobre teoría sexual.( 13: ed., 
1995). 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 2 – RUPTURAS E DESCONTINUIDADES NOS DISCURSOS SOBRE A SEXUALIDADE E A PRODUÇÃO DE  SABERES 
 

Maria Amelia de Souza Reis               Página 
96 
 
 

Nessa obra, Freud analisa criticamente a questão das aberrações sexuais, acabando por 
fundar o conceito de sexualidade polimorfa e introduzir a articulação teórica necessária  a 
essa formulação, no ensaio seguinte de suas teses sobre a sexualidade infantil. 
 
A leitura desses trabalhos nos indica que o conceito de pulsão sexual, que se insere numa 
economia do prazer/desprazer, se situa entre a crítica que realiza da sexologia28 e as teses 
que formula sobre a sexualidade infantil, como correspondente à mediação fundamental 

entre o conceito de sexualidade perverso-polimorfa e aquele da sexualidade infantil, que 
nos fornece as bases para a compreensão do que chama o corpo erógeno 
(BIRMAN,1996,p.29). 
 
Em Pulsões e seus destinos (1915)29, Freud apresenta uma noção de conjunto da pulsão, 
como sendo um conceito-fronteira entre o psíquico e o somático, o representante psíquico 
das excitações oriundas do interior do corpo, que atingem a mente. Para ele, o objeto da 
pulsão é, contrariamente, ao que afirmam, variável e contingente, possuindo metas 
múltiplas, parcelares e intimamente ligadas às suas fontes somáticas, presentes na história 
dos sujeitos que se destacam como conseqüência da exigência de trabalho que é imposto 
ao psíquico em virtude de sua ligação íntima com o corporal. 
 
Nessa obra, Freud defende, ainda, que a finalidade de uma pulsão é, em qualquer 
instância, a satisfação, que só pode ser obtida removendo-se a estimulação na fonte da 
pulsão, sendo esta entendida como o processo somático que ocorre num órgão ou parte do 
corpo cujo estímulo é representado na vida mental por uma pulsão. 
 
A noção de pulsão é firmada no discurso freudiano sob o registro da sexualidade, não 
obstante admita a existência de outras pulsões, como as pulsões do ego ou de 
conservação. Em sua teoria das pulsões, Freud afirma o dualismo que se opera desde as 

                                              
28 Freud admite a sexualidade no campo do desejo e da psiquê, diferentemente dos sexólogos, que a entendem no 
campo do comportamento sexual e da fisiologia hormonal. 
29 “Bajo el concepto de “instinto” no comprendemos primero más que la representación psíquica de una fuente de 
excitación, continuamente corriente o intrasomática, a diferencia del “instímulo” producido por excitaciones aisladas 
procedentes del exterior. Instinto es, pues, uno de los conceptos límites entre lo psíquico y lo  físico.” Esssa citação foi 
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origens da sexualidade, na medida em que a pulsão sexual se destaca das funções de 
auto-conservação como um princípio que a apoiava. Explicando o conflito psíquico, 
argumenta que o ego encontra na pulsão de auto-conservação o essencial da energia 
possível à defesa contra a sexualidade. Em Além do princípio de prazer, modifica o 
dualismo existente ao contrapor pulsão de vida e pulsão de morte, modificando a função e 
a situação das pulsões no conflito. 
 

Foi possível perceber que a concepção freudiana de pulsão decreta a falência do conceito 
clássico de instinto. Por um lado, o conceito de pulsão parcial ressalta a idéia de que esta 
se encontra inicialmente em estado polimorfo, visando retirar a tensão que se forma em 
nível corporal; se liga a representantes que especificam o objeto e o modo de satisfação, 
na história dos sujeitos, marcando-os com trações fortemente individualizadas. Por outro 
lado, Freud retira as manifestações pulsionais do registro biológico (comum aos adeptos 
das teorias do instinto) para colocá-los no campo da tradição mítica, opondo fome e amor 
e, depois, amor e discórdia.30 
 

Desde as divergências com Breuer e em seu trabalho clínico no final do século XIX, 
Freud31 percebe que é em torno do sexual que recai o silêncio dos pacientes e sua mais 
intensa resistência, questão que o leva a investigar com maior intensidade a passagem do 

sexual do plano funcional para o plano do representado, chegando ao problema que lhe é 
colocado – os pacientes reconhecem a verdade da interpretação, mas não a existência do 
pensamento, fato que o obriga a pensar a existência do inconsciente32 e torná-lo mais 
preciso em suas análises.  
 

                                                                                                                             
extaída da edição espanhola da obra:Tres ensayos sobre teoría sexual.  Trad. Luis López Ballesteros y de Torres. 13.ed. 
Madrid: Alianza,1995. 
30 Articulações conceituais presentes nas obras: Resumo das obras completas, de Sigmund Freud. Livraria Atheneu, 
RJ/SP. 1984; Vocabulário da psicanálise. Laplanche ; Pontalis. S.P., Martins Fontes;1994. 
31 Freud encontra a etiologia das neuroses no sexual, afirmando sua tese ao narrar sobre seu trabalho clínico: O 
surgimento da transferência sob forma francamente sexual – seja de afeição ou de hostilidade – no tratamento das 
neuroses (...) sempre me pareceu a prova mais irrefutável de que a origem das forças impulsionadoras da neurose está 
na vida sexual. Freud, A história do movimento psicanalítico. Ed. Standard Brasileira, Imago:1969, p.22. 
32 Para Freud, o inconsciente é definido pelo conjunto de conteúdos recalcados e que tiveram o acesso recusado ao 
sistema pré-consciente-consciente pelo recalque. O inconsciente freudiano nos mostra que o psiquismo não é redutível  
ao consciente e que certos conteúdos só se tornam acessíveis à consciência quando superadas as resistências. 
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De acordo com o discurso freudiano as cenas reais estão na base das neuroses, não 
obstante sobre elas repousem fantasias e fachadas psíquicas com a finalidade de impedir o 

acesso às recordações, ou seja, elas se constroem de forma a tornar inacessível a 
lembrança da qual se originaram; elas emergem de uma combinação inconsciente de 
coisas vivenciadas, ouvidas e outras experimentações: 

 
 [...] o primeiro tipo de distorção consiste numa falsificação da lembrança por 
fragmentação, na qual precisamente as relações cronológicas é que são 
negligenciadas [...] Um fragmento da cena visual combina-se então com um 
fragmento da cena auditiva formando a fantasia enquanto o fragmentado 
liberado se liga a alguma coisa.33   

 

Reafirmo, sem a pretensão, de psicanalisar, porém, com a intenção de entender alguns dos 
mecanismos que nos levam  a  determinadas  ações  educativas  que  nos  constrangem,  
tomo  
como exemplar, um episódio vivenciado em meu início de carreira e, melhor detalhado no 
primeiro capítulo desta tese, em que se destaca uma possível atitude homoerótica entre 
dois meninos de sete anos e que se torna possível pensá-la de acordo com as concepções 
freudianas anteriormente colocadas. Isto é, se fantasias e fachadas psíquicas tornaram 
inacessíveis as memórias das quais se originaram, não será difícil entender que o 
comportamento passado e, difícil de ser entendido por mim naquele momento, tiveram por 
gênese uma combinação inconsciente de coisas vivenciadas, ouvidas e outras 
experimentações associadas ao tema. 
 
O autor de Três ensaios, partindo de sua experiência clínica, foi progressivamente, 
aprendendo e ensinando, que os fatores adquiridos na etiologia das psiconeuroses, em 
oposição aos orgânicos, eram de natureza sexual e se vinculavam regularmente às 
vivências infantis, não obstante estas, obliteradas pela fantasia, fossem dificilmente 

                                              
33 Rascunho em anexo à carta a Fliess de 25/05/1897. In: Masson, op cit :.204. Apud Borges p.72. 
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reveladas pela resistência34 da consciência. Escreve em 1897 a Fliess (apud BORGES, 
1998, p.72). 

 

[...] adquiri uma noção segura da estrutura da histeria. Tudo remonta à 
produção de cenas do passado. A algumas se pode chegar diretamente, a 
outras, por meio de fantasias que se erguem à frente delas. As fantasias 
provêm de coisas que foram ouvidas, mas só posteriormente entendidas, e todo 
o material delas, é claro, é verdadeiro. São estruturas protetoras, sublimações 
dos fatos, embelezamento deles e, ao mesmo tempo, servem para o alívio 

pessoal (FREUD, 1897). 
 
Desse modo, a sexualidade é formulada como sendo uma demanda especificamente 
humana que não se restringe ao corpo biológico ou aos instintos – sexo-reprodução 
como  
na tradição médico-fisiológica, nem se trata de uma substância hormonal, que situaria a 
sexualidade no campo do sexo e do comportamento. A sexualidade se articula a uma outra 
economia que passa pela dimensão da representação e do prazer/desprazer.35 Daí o 
investimento particular nesse campo de estudo de forma a tornar possível a sua realização  
 

[...] para a psicanálise se constituir como um novo campo do saber e um novo 
modo de saber foi necessário que rompesse com a questão do instinto – 
centrado numa problemática do corpo biológico – estabelecendo o campo de 
possibilidade para que ela construa um outro objeto, que será posteriormente 
denominado de pulsão sexual. Para que esta entre em movimento não basta a 
energia do instinto sexual, que seria sua  condição necessária, mas também 
algo de uma outra ordem. Este investimento é denominado de libido: ... nas 
funções psíquicas cabe distinguir algo [...] que tem todas as propriedades de 
uma quantidade – ainda que não possuamos meio algum para medi-la; algo 
que é suscetível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga e se 
espalha pelas marcas mnêmicas das representações como faria uma carga 

                                              
34 O conceito de resistência foi introduzido bem cedo por Freud, respaldando sua renúncia à hipnose e à sugestão. 
Embora a resistência lhe pareça legítima compreende-a como insuperável e de difícil interpretação. Nos Estudos sobre a 
histeria vamos encontrar a evidência dos primeiros fenômenos clínicos de resistência. Freud sempre considerou a 
interpretação da resistência, bem como a da transferência, como características fundamentais em suas 
teorias.(LAPLANCHE; PONTALIS,1994, p.458-459) 
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elétrica pela superfície dos corpos     (FREUD;1894,apud.BORGES, 
1998,p.72-73).( Grifos Meus) 

 
Em suma, inicialmente, acreditando na possibilidade de a força do interior do corpo ser 
transformada em símbolo pelo trabalho da linguagem, esta constituindo o registro do 
inconsciente, Freud considera que toda a pulsão deveria ser absorvida pela representação, 
concebendo, pois, o conceito de pulsão numa relação estreita com o campo psíquico da 
representação, como única maneira de conhecê-la e poder aceder ao seu ser, como afirma 
Birman (1996). Essa abordagem que só a partir de Introdução ao narcisismo (1914) e do 
exame dos destinos do corpo como força efetiva para se inscrever e se representar na 
ordem simbólica reconhece a relativa autonomia da pulsão em relação ao simbólico, terá 
conseqüências na virada dos anos vinte e na nova formulação freudiana do psiquismo não 
determinista.  
 
Com o conceito de pulsão estabelecido como fundamento epistemológico e conceitual da 
psicanálise, no texto Pulsões e destinos das pulsões (1915), forjado a partir do postulado 
do determinismo psíquico do inconsciente, que trazia por base inicial o aforisma tornar 

consciente o inconsciente, Freud desenvolve uma proposta teórica com base na 
“arbitrariedade da interpretação”36, contrapondo-se aos modelos de verificação científica da 
técnica psicanalítica até então utilizada e elabora uma ciência do determinismo psíquico 

legitimada do ponto de vista epistemológico pela idéia de inconsciente (BIRMAN,1996, 
p.31). 

 
Para estabelecer o significado do conceito de pulsão, Freud realiza incursões nos campos 
da fisiologia, da biologia e da termodinâmica, definindo-a como limítrofe entre o anímico e o 
somático. Quanto aos seus diferentes destinos, a pulsão pode sofrer derivações que 
passam pela transformação da força pulsional da atividade à passividade, seu retorno 

                                                                                                                             
35 Concepção defendida por Foucault como um dos operadores de dominação e dispositivo fundamental às estratégias 
que regem as tecnologias do poder. 
36 Para Foucault a questão se resume por reconhecer que, a partir do século XVII, a pergunta é como um signo, podendo 
estar ligado àquilo que ele significa; para a idade clássica a resposta será a representação  e, em nossos dias, será a 
significação. A questão fundamental é que a linguagem nada mais é que um caso particular da representação (para os 
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sobre a própria pessoa, o recalque e a sublimação. Dimensões psíquicas individuais, 
tomadas por Freud e que, certamente, dadas as condições de vida e trabalho das jovens 
professoras, têm produzido efeitos e se constituído, enquanto processos de subjetivação, 
para além daquilo que teorizava o grande pesquisador.  
 
Tomando a devida distancia e, empenhando-me nos estudos elaborados por Foucault 
sobre as similitudes e o papel desempenhado por elas na construção do saber da cultura 
ocidental, em particular, os saberes desenhados por nossas jovens professoras em seu 
ofício me permito concordar com este filósofo, quando argumenta que é: “[...] pelo 

encadeamento da semelhança e do espaço, pela força dessa conveniência que avizinha o 

semelhante e assimila os próximos, que o mundo constitui cadeia consigo mesmo. Em 

cada ponto começa e acaba um elo que se assemelha ao seguinte” (FOUCAULT, 1995 
p.35) (Grifos meus). 
  
Em relação aos dois primeiros trabalhos, Freud traz por fundamento duas referências: a 

modificação da  atividade  e  a  inversão  do  conteúdo.   Essas  determinações  indicam  
que  a  
pulsão, para não se esvaziar em sua descarga total, necessita da existência de um outro 
corpo, através do qual o retorno pulsional se dá. Questão que se alinha à possibilidade 
intersubjetiva como condição imanente à própria constituição do sujeito enquanto tal, ou 
seja, a presença do Outro como presença indispensável na construção das subjetividades. 
 
Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud, ao formular o conceito de 
sexualidade infantil, considera a quase ausência dela nas nossas reminiscências. A partir 
dela, desloca-se a teoria psicanalítica para o âmbito do corpo representado, com a 
descoberta do corpo erógeno, destacando-se a economia do prazer/desprazer, que, ao 
inserir-se na articulação biológico e representado, rompe com a ordem fisiológica, chamada 
até então, para defini-la. 
 

                                                                                                                             
clássicos) ou de significação (para nós). Com essa separação desfaz-se a interdependência entre linguagem e o mundo, 
sendo dissolvida em meio a toda representação.  
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Sob essa perspectiva, a sexualidade é entendida como reguladora dos destinos do prazer 
e da dor de cada sujeito e o corpo erógeno só se constituirá apoiado ou inscrito ao corpo 
vivo, que receberá uma nova ordem organizativa, distinta do corpo e estabelecida pelo 
saber médico-fisiológico e normatizado pela sexologia.  
 
Essas teses freudianas reforçam a trajetória teórico-metodológica que adotei na presente 
investigação e que me auxiliam nos encaminhamentos da problemática em questão – 
buscar saídas para os destinos autoritários da escola atual, procurando desvelar os 
mecanismos que forjam seu desamparo e atitudes que norteiam algumas das ações dos 
sujeitos que nela trabalham – ter a sexualidade como nucleadora nessa pesquisa e fonte 
de reflexões na articulação Eros e logos no contexto do conhecimento escolar, é, pois, o 
desafio que trato de não esquecer; pelo contrário, ir aprofundando, na medida em que 
transcorrem as análises das narrativas escritas, expostas sob a forma de desenhos e em 
momentos de desvelamento das memórias de uma vida vivenciada em contextos diversos. 
Questão que não significa, - como vimos demonstrando – desconsiderar as dimensões 
políticas e econômicas já tratadas anteriormente. 
Prosseguindo nas teses que constituem a trajetória teorico-prática empreendida por Freud, 
destaco que, em Além do princípio do prazer (1920), nosso clínico-pesquisador da vida 
humana em sua intimidade, elabora a autocrítica de seus dois métodos iniciais, utilizados 
na prática analítica, anunciando e enunciando um novo método de trabalho, orientado para 
a perlaboração37 psíquica do sujeito no contexto da repetição, passando a supor, de um 
lado, um outro conceito de pulsão, manifestado em Pulsões e destinos das pulsões (1915), 
que se sustenta a partir da separação e autonomia relativas entre força e representação, e, 
por outro lado, numa concepção mais rigorosa de inconsciente, fundamentada na relação 
entre representação-coisa e representação-palavra, proposta no ensaio O inconsciente 
elaborado (1915) : “(...) Assim, a oposição original entre os instintos do ego e os instintos sexuais 

mostrou-se inapropriada (...) a distinção entre os dois tipos de instintos, que era originalmente  

                                              
37 Do verbo substantivado durcharbeiten equivalente ao inglês working-through ou do francês perlaboration, sem 
equivalente em português. No artigo Recordar, repetir, perlaborar (1914) Freud anuncia que a perlaboração constitui fator 
propulsor do tratamento comparável à rememoração das recordações recalcadas e à repetição na transferência 
(LAPLANCHE; PONTALIS,1994, p. 16) 
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considerada, de certa maneira, como qualitativa deve ser hoje diferentemente caracterizada, ou 

seja, como topográfica” (FREUD,1998, p.67) ( Grifos meus).  
 
Segundo Birman, o que mais se ressalta na leitura de Pulsões e destinos das pulsões é a 
autonomia da força pulsional, tomada em relação aos representantes das pulsões - 
questão que é reforçada nos escritos posteriores, que tratam da pulsão de morte. Em O 

recalque 38 (1915), como na obra O inconsciente 39(1915), enuncia que a pulsão, enquanto 
força, nem é consciente, nem inconsciente, sendo este último uma derivação e uma 
ramificação da força pulsional. Com tal afirmação, inverte o quadro teórico, antes 
apresentado, que tinha no inconsciente seu núcleo e passa a ter o conceito de pulsão 
como fundamento à sua psicanálise. 
 
Retomando o percurso genealógico, que segue o sujeito pela constituição dos laços 
diferenciais entre força pulsional, os objetos e seus representantes, é possível observar, na 
obra já citada, que o terceiro destino da pulsão, o recalque, apesar de ter sido inicialmente 
teorizado a partir da noção de defesa, está relacionado, ainda, ao conceito de inconsciente, 
ou seja, se organiza como um conjunto de traços, num sistema de inscrição a partir da 
representação, estabelecendo uma equivalência de significantes. Esse conceito seria mais 
bem trabalhado, a partir do conceito de compulsão à repetição, atingindo sua mais acabada 
elaboração em Além do princípio do prazer, quando Freud formula a idéia da existência da 
pulsão de morte. 
 
Nesse registro, em que a genealogia do sujeito está em causa, evidencia-se a decadência 
do determinismo e a ascensão da perspectiva da indeterminação do objeto e dos 
representantes da força pulsional, como plataforma teórica de Freud, de forma crítica e 
aguda. É nesse contexto que a pulsão de morte é representada em O ego e o id (1923), 
como superação do conceito anterior de pulsão e metáfora do silêncio; em outras palavras, 

                                              
38 Em seu sentido próprio, o recalque seria a operação pela qual o sujeito procura repelir ou manter no inconsciente 
representações – pensamentos, imagens, recordações – ligadas a uma pulsão. Ele produz em caso de satisfação da 
pulsão provocaria desprazer em relação a outras exigências, na medida em que a própria pulsão seria suscetível de 
provocar prazer em si mesma (Idem,ibidem). 
39 O inconsciente freudiano está indissoluvelmente associado a uma noção tópica e dinâmica, neste artigo Freud 
denomina-o como representante da pulsão, já que esta é a fronteira entre o somático e o psíquico( Idem, ibidem). 
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essa pulsão não pertencendo à ordem da linguagem, obriga o sujeito a produzir novas 
verdades de dizer e enunciar, ou seja, de se inventar sob pressão, de acordo com as 
exigências por ela colocadas (BIRMAN,1996, p.38-41). 
 
Tal percurso, que recupera a dimensão quantitativa da pulsão, subsumida no início de sua 
obra, possibilita a Freud modificar o seu dualismo pulsional, antes descrito como sendo 
pulsão sexual e de autoconservação para ser teorizado a partir da oposição entre pulsão 
de vida e pulsão de morte. Esta última, significando ausência de representação, um 
excesso, um resto que permanece como exigência do trabalho psíquico. De qualquer 
forma, Freud precisou, em sua trajetória, recorrer a um novo modelo para entender o 
aparelho psíquico, indo, com isso, para além do campo das representações e do princípio 
do prazer, como inicialmente anunciava. 
 
Nesse novo contexto genealógico, a existência do Outro se torna imprescindível, pois só a 
partir dele, a força pulsional pôde inscrever-se nos campos dos objetos e dos 
representantes. Em tal perspectiva, o destino das pulsões se desenha obrigatoriamente por 
meio do Outro, pois só através dele, é possível circunscrever a força pulsional no universo 
do símbolo e se fundarem as possibilidades de produção do sentido e da verdade. Trata-se 
de indicar que o sujeito só se constitui, fundando-se sobre o Outro, questão que 
desemboca, futuramente na teoria da dívida simbólica (BIRMAN, 1996,p.40-43). 
 
Como é possível depreender, o sujeito freudiano, até então um sujeito quase monadológico 

e monológico, se transformou então num sujeito não apenas dialógico, mas também, 

marcado pela alteridade em conseqüência dos deslocamentos teóricos, sucintamente 
analisados e descritos até aqui, e indicativos da superação do modelo científico ideal 
adotado, que previa um outro modelo de sujeito, sendo este, agora, desenhado muito mais 
próximo de uma ética e de uma estética,e, portanto, muito mais sintonizada com uma 
leitura sobre a cultura do que de uma ciência puramente objetiva (BIRMAN, 1996, p.42-43). 
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2.2.2  Sexualidade Infantil e Perverso Polimorfa  
 
 A psicanálise, ao ser deslocada dos campos do comportamento e do biológico, aproxima-
se mais do imaginário, ao circunscrever-se no plano dos signos e na tradição mito-poética, 
fenômeno que lhe permitiu contrapor-se à tradição cientifica dominante, situando-se no 
campo da liberdade necessária e indispensável aos indivíduos, bem como no princípio do 
prazer humano. 
 
Conquanto Zygmunt Bauman (1998,1999) argumente que, em Mal-estar da civilização, 
Freud coloque demasiado empenho nessa liberdade individual, como valor pelo qual 
deveriam ser avaliados todos os demais valores, como ordem, limpeza, pureza e outros, 
traz para nosso presente pós-moderno esta tese sublinha que Freud: “(...) pretende fundir os 

metais preciosos da ordem limpa e da limpeza ordeira diretamente a partir do ouro humano, do 
demasiado humano reclamo do prazer, de sempre mais prazer e sempre mais aprazível prazer, um 
reclamo outrora desacreditado como base e condenado como autodestrutivo” (BAUMAN, 1998, 
p.9).  

 
Para Freud, a sexualidade seria algo da ordem da fala e da linguagem, enquanto uma 
economia do gozo e do desejo sempre presente nos discursos e que não se opõe ao 
registro comportamental do sexo, razão que permite que comumente se confundam o sexo 
com a sexualidade, esta entrelaçada às experiências cotidianas e, por isso sempre 
presente na literatura e nas artes, no centro das atenções das análises científicas e, campo 
por excelência do erotismo40 (BIRMAN,1998, p.98). 
 

Todavia, Deleuze (1992) nos chama a atenção para o fato de que, para a criança, a voz 
familiar que carrega a tradição, esta voz, esta fala, de uma certa maneira, dispõe de todas 
as dimensões da linguagem organizada, significa alguma coisa e manifesta as variações 
emocionais da pessoa, em sua completude; entretanto, para a criança, a voz seria uma 
prisioneira da equivocidade de suas designações, na analogia de suas significações, na 

                                              
40 O erotismo é pensado desde a antigüidade clássica. Na Grécia antiga, a prática erótica se destinava a construir 
identidades subjetivas submetidas às necessidades da polis. Na modernidade, a prática sexual visava reproduzir as 
regras da vida privada para gáudio da burguesia. 
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ambivalência de suas manifestações, uma vez que não dispõe, ainda, da univocidade, que 
dela faria uma linguagem em sua efetividade. 
 
O percurso freudiano pretendeu colocar os fundamentos de uma universalidade sexual na 

construção dos sujeitos, destacando seu caráter estrutural a partir dos estudos sobre a 
sexualidade infantil. Logo, no primeiro dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 
Freud (1995) faz minuciosa desmontagem das construções que supunham a sexualidade 
como instintiva e determinante de uma espécie de comportamento preexistente, a natureza 
do objeto a que se orienta41. Estabelece a independência do sexual dos instintos, dos 
atributos biológicos identificados com a genitalidade. Para ele, o sexual se caracterizaria 
pela busca incessante da satisfação, obtida através de várias regiões do corpo. Seu 
principio de formulação aponta para a idéia de que qualquer objeto existente pode se 
transformar em um campo erógeno.  
 
Freud, na crítica que elabora a toda concepção construída a partir da biologia e da 

psiquiatria, no século XIX, ressalta que a opinião popular tem idéias muito precisas a 

respeito da natureza e das características da pulsão sexual, trazendo à cena as virtudes da 
linguagem popular, como aquela que mais se aproxima da verdade. Refuta, em suas 
críticas uma concepção de sexualidade, que se caracterizasse pela articulação com a 
heterossexualidade, pertinente a uma dimensão reprodutivo-biológica, que nega toda e 
qualquer outra possibilidade de arranjo à sexualidade infantil e senil, bem como os 
chamados desvios, o homossexualismo e a perversão.  
 
Aproximando-se das teses freudianas, Foucault nos mostra que a sexualidade é uma 

realidade lingüística recente, afastando-se dela, entretanto, explicita que a sexualidade não 
se prende a referentes fixos, nem aprioristicamente colocados; desse modo, critica a tese 
de Freud de que a sexualidade e o sexo são realidades objetivas e independem de 
descrição, na medida em que ao objeto somente se requer possibilitar a experiência da 
satisfação (COSTA, 1999, p.226-227). 
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Freud, partindo de suas análises na clínica e na busca pela etiologia das neuroses, observa 
que a história sexual infantil, quase sempre aparece sepultada e envolta pelo silêncio e 
pelo esquecimento – verdadeira amnésia42 dos adultos sobre sua própria infância tornando 
relevante, para seus estudos, tomar a função sexual na relação entre corpo biológico e 
corpo representado43. Sob essa perspectiva, nosso investigador persistente pode formular 
a teoria da  
sexualidade infantil, encontrando a psicanálise um novo desdobramento, com a descoberta 
do corpo erógeno, que se constitui a partir do corpo representado originário e a elaboração 
do conceito de pulsão sexual. 

     
 

No 1 desenho professoras escondem as partes sexuais com vestes na 2 ignoram tais partes 
 

 

Como Freud entendia a função sexual, via privilegiada para as suas investigações, por 
constituir-se como fundamental à realização da passagem do registro corporal para o 

                                                                                                                             
41 Ao analisar a gênese das inversões, nos diz  sobre a relação instinto e objeto sexuais: “Probablemente, el instinto 
sexual es um principio independiente de su objeto, y no debe su origen a las excitaciones emanadas de los atractivos del 
mismo.” Tres ensayos sobre teoría sexual, ed.cit., p.17. (Grifos meus). 
42 Freud (1995, p.41-42)refuta a idéia da amnésia infantil, afirmando: “No puede existir (...) una real desaparición de las 
impresiones infantiles; debe más bien tratarse de uma amnesia análoga a aquella que comprobamos en los neuróticos 
com respecto a los sucesos  sobrevenidos en épocas más avanzadas de la vida y que consiste en una mera exclusión de 
la conciencia (represion)”. E pergunta: que forças são essas que reprimem as impressões infantis? E conclui: “Sin la 
amnesia infantil puede decirse que no existiría la amnesia histérica”.  
43 Corpo erógeno pode ser explicado como aquele que se relaciona com a produção de uma excitação sexual 
(LAPLANCHE; PONTALIS, 1994 p. 150). 
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registro psíquico, ele conduz seus estudos no sentido de distinguir o sexual do genital-
reprodutivo e ampliar, teoricamente, sua visão da sexualidade, com a descoberta do corpo 
erógeno44. 
 
Entretanto, como argumenta Birman (1998)45, a criança investida de valor narcísico, 

conferido nas teses elaboradas por Freud em associar fezes/ânus, seio/bebê, como 
transcendental do psiquismo e decorrente de sua visão metafísica, fixa sua concepção de 
sexualidade biologizante e, mesmo, naturalizante, demonstrando, ainda, a não separação 
efetiva entre sexualidade e reprodução, como pretendia efetivar. Questão que, atualmente, 
se torna uma realidade, na medida em que o exercício do erotismo, produto de uma 
biologia autonomizada sob os novos rumos dos progressos da ciência, nesse campo de 
estudos se constitui num fenômeno novo para as sociedades contemporâneas.  
 

Refletindo sobre essas modificações que se efetivam e a realidade que ainda é vigente em 
muitas de nossas escolas, argumentamos que a sexualidade na escola não descobriu o 
caminho das possibilidades que conduzem ao exercício da cidadania, principalmente, 
quando vemos que esta é, ainda, tratada sob a égide de simplificações e supressões. 
 
Nessa direção, pude verificar, nas pesquisas realizadas nos Núcleos de Adolescentes, de 
três escolas do Município do Rio de Janeiro, tendo como companhia sempre presente a 
bolsista de Iniciação Científica, a aluna do Curso de Pedagogia da UNIRIO, Amanda 
Rabelo Oliveira, que as perguntas feitas aos alunos sobre os textos (apresentados pelo 
professor, para que lessem em casa e em próximo encontro desenvolvessem) se prendem 

ao conceitual da biologia. São questões que envolvem, por exemplo: “Qual a diferença do 

canal uretral masculino para o feminino?”. Etc.,etc.,etc.46 
 

                                              
44 Na explicação que elabora da teoria da libido, Freud(1995, p.82) destaca a partir da análise das perversões e das 
psiconeuroses: “[...] esta excitación sexual no es producida únicamente por los órganos llamados sexuales, sino por todos 
los del cuerpo” ( Grifos meus). Construindo a idéia de um libidoquantum, cuja denominação psíquica é denominada libido 
do eu.  
45 Apontamentos de aula no Instituto de Medicina Social – IMS/UERJ, em 18/03/98, sob o tema Sexualidade, reprodução e 
bioética. 
46  Observação constante da monografia de final de curso da aluna do Curso de Pedagogia Amanda Rabelo Oliveira, sob o 
título  A sexualidade do escolar adolescente: entre os ditos e os não ditos. UNIRIO/2000,  por mim, orientada. 
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Percebe-se que a sexualidade que se inscreve nessa concepção de educação dos jovens, 
tem um lugar definido e que estes, não sendo ingênuos, entendem logo o que deve ser 
perguntado na escola, ou seja, constatam que nesse espaço-tempo a eles destinado, 
devem referir-se apenas à sexualidade biologizante e reprodutiva, questão que para alguns 
dos professores, indo além do afirmado, se inscreve em concepções moralistas, como 
aprofundaremos na terceira parte desta investigação. 

 

Se inicialmente o discurso freudiano estava centralizado na predominância do somático 
sobre a representação, seu deslocamento para o campo da representação passa a 
funcionar como uma estrutura que também transforma a energia do somático. Dessa 
maneira, o corpo erógeno que se constitui a partir daí, só o faz apoiado ou articulado ao 
corpo vivo, singular, que receberá uma nova organização, bem diferente daquela que 
estabelece o saber médico-fisiológico ditado em sua época e que tinha em Krafft-Ebing seu 
teórico mais eminente e fundador da sexologia.  
 

A sexologia como ciência que entende a sexualidade nos registros da biologia e do 
comportamento sexual compreende como aberrações tudo que escape ao modelo 
apresentado como normal. Por isso, os comportamentos sexuais que divergem dos 
modelos padronizados pelos discursos científicos foram/são enquadrados como 
“anomalias” sexuais e, consideradas como perversões. Essa concepção, ainda hoje, 
presente no senso comum e constituidora de certo imaginário social, contribui para a 
formação dos discursos pedagógicos de nossas professoras e professores, sendo 
legitimados por políticas educacionais, a exemplo das atuais diretrizes nacionais, 
Orientação Sexual e Ética, criticadas em trabalho apresentado em reunião ANPEd47 como 
feitiços produzidos por feiticeiros capazes de encantar as populações a-críticas, com seus 
planos de persuasão docente, possibilitando convencer o docente sobre a importância das 

reformas e diretrizes das quais, as professoras e professores, jamais foram chamados a 
participar a não ser para execução de tarefas.  
 

                                              
47 Trabalho apresentado na 21ª Reunião anual da ANPED, sob o título: EDUCAÇÃO SEXUAL NOS PCNs: o feitiço e os feiticeiros, no 
GT nº 13 
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Nesse sentido, algumas reflexões são passíveis de serem colocadas: se reconhecemos a 

existência de forças que atuam para além das esferas do conhecimento universal e do 

controle, como é o caso da interposição que se dá entre o saber sistematizado escolar e a 

sexualidade em sua multiplicidade e pluralidade, será justo, pensarmos como assinala 
Carole Vance (1995 apud REIS; JESUS, 1998, p.12) que a sexualidade  “se inscreve em 

um campo de significações subjetivas em que o próprio desejo sexual é construído pela 

cultura e pela história a partir de energias e capacidades deste mesmo corpo em relação 

ao meio social” (Grifos meus).  
 
 
 

Para Krafft-Ebing, certamente, algumas das narrativas de nossas jovens professoras 
entrevistas, se inscreveria na dimensão das aberrações, na medida em que as relações 
muito intensas com as amigas poderiam ser interpretadas como possibilidades de 
homoerotismo. Os contos narrados por K, considerados pelo âmbito da educação e sob o 
prisma da necessidade de compreender um pouco mais da realidade educativa que nos 
cerca, sem a intenção de psicanalisar e, nem mesmo, a de procurar ver chifre em cabeça 
de burro, podem nos fornecer argumentos possíveis para contradizer o que afirmava o 
referido médico, em sua época e, atualmente, repetido pelos sexólogos se tomarmos por  
base as teses foucaultianas sobre o tema da amizade, de um novo estilo de vida e de ética: 

 

[...] a mulher eu consigo retribuir melhor. A mulher parece ser mais cúmplice de 
você. E a paixão, o amor que você sente pela mulher, não é uma paixão normal 
que você sente por um homem, entendeu. Por exemplo, as cartas que eu 
separei (são apontadas a mim nesse momento) foram cartas muito marcantes 
pelas pessoas. Assim, a mulher tem aquele negócio. Por ser mulher, tinha 
mulheres que me odiavam de cara, sem nunca terem falado comigo e outras 
que me adoravam, entendeu. Por outro lado, a mulher nunca vai achar que 
você tá dando em cima de você, e gosta. Ah, sei lá, acho que nessa idade não, 
acho que, com 15, 16 anos. 

 
Perguntada se suas amigas a consideravam um complemento de si mesmas e, por esse 
motivo, não tinham dúvida em dizer “K eu te amo ! K me responde, então, com altivez. Não, não têm. 

Como eu não tenho vergonha. Tem amigos meus que eu falo ‘nossa como eu te amo’, amigo mesmo. 
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Indagada se porventura alguém tinha posto em dúvida seus relacionamentos com as 
amigas, respondeu: 

 

O meu padrasto foi policial muito tempo, ele sempre achou estranho. Ele 
sempre falava a minha mãe ‘você não conhece a K’? Porque as minhas amigas 
viviam em casa, os meninos eu não levava. Por exemplo, a J ela só tem 13 
anos, ela está sempre muito junto comigo e eu sou uma pessoa muito 
carinhosa. O mesmo acontece com a minha prima, ela veio no começo do ano, 
eu fui fazer a sobrancelha dela, entendeu,! Minha irmã vive escovando os 
cabelos dela. Eu sempre mexo muito com as pessoas. Eu enxergo, eu vejo 
muito com a mão, o pessoal fala. Então isso às vezes, prum homem já de 
quarenta e poucos anos que não teve essa relação de carinho com outra 
pessoa, acha estranho. As pessoas me vêem andando na rua, sempre de mãos 
dadas, de braço dado com a pessoas, e eu nunca me importei o que fossem 
pensar. Acho que talvez seja por isso mesmo que as minhas amigas sempre 
foram assim, são minhas fãs de carteirinha mesmo, elas falam. 

 
Essa idéia de perversão foi meticulosamente desconstruída no primeiro ensaio freudiano 
sobre a fundação do inconsciente no sexual. Desse modo, a psicanálise se apresentou 
como uma crítica rigorosa da degeneração e de seus correlatos, investindo contra a 
naturalização da perversão e do moralismo que se inscrevia na fragmentação do campo 
sexual e localizada na divisão: dimensão do prazer e dimensão da reprodução da espécie 
na sexualidade. Foi a partir do desmonte da idéia de que o homoerotismo era antinatureza 
e o destaque que conferiu ao que existe de humano, de muito humano, no 
homossexualismo que Freud demonstrou que a matriz da sexualidade é perverso-polimorfa 
e que o prazer homoerótico é um destino possível na genealogia das pulsões.  
 

Assim, Freud vai amadurecendo suas teorias, avançando nos campos da sexualidade e da 
fantasia, para lá fortalecer suas convicções de que devia continuar a ver o sujeito como 
suporte de seus trabalhos e reconhecê-lo como portador de um saber sobre si passível de 
ser revelado, a partir de verdades de si mesmo a serem decifradas.  
 

Foucault, nessa perspectiva, entende que o ideal de si como alguém que pode dominar o 
impulso erótico na relação com o outro transforma-se em um sujeito implicado em 
suspeitas e temores quanto aos ardis da libido. O controle dos atos eróticos por meio da 
disciplinação se converte em vigilância dos pensamentos, das imagens, das sensações e 
dos sentimentos mais íntimos. Para o autor das teses contidas em O uso dos prazeres 
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essa espécie de introversão da subjetividade denomina-se libidinização do sexo e descreve 
sua contrapartida cognitiva como hermenêutica de si. Para ele, a importância da 
sexualidade, nos dias de hoje, deriva de alguma forma da interpretação cristã da libido e de 
seu papel na construção da subjetividade. Questão que Freud não aprofundou, 
minimizando as problematizações da cultura dos sujeitos estudados em seu trabalho. 
 
Freud sublinha, assim, a certeza da intersubjetividade do processo analítico e da 

interpretação, como uma forma de saber que se constitui entre os envolvidos como 
condição que permite, a ambos, se situarem face aos seus enigmas como forma de 
acederem às suas singularidades mediante um contexto atravessado por paixões e 
recalques, muitos deles provenientes de um mundo longínquo de suas vidas, de suas 
imagens e de suas representações sexuais.  
 
A argumentação freudiana centrava-se na figura do homossexual, na medida em que esse 
sujeito representava a ruptura entre a dimensão do prazer e a da reprodução da espécie na 
sexualidade, problema politicamente crucial para a reprodução social da família burguesa, 
face aos dos quais está impregnada. Freud realizou, desse modo, um desmonte que 
contribuiu para retirar do homoerotismo seu caráter de antinatureza, demonstrando, ao 
mesmo tempo, a matriz perverso-polimorfa da sexualidade e o fato de que o prazer 
homossexual é um dos destinos possíveis das pulsões. 
 
Deleuze(2000), em Lógica do sentido, nos ensina que, Freud, não obstante sua origem 
epistemológica forjada em meio aos conceitos pertencentes à história da metafísica, 
desvia-se, muitas vezes, de seus rumos ou subverte seu sentido, fato que se aplica às 
inúmeras oposições tradicionais postas em seu tempo: o inconsciente não é simplesmente 
o que está fora da consciência, é a ele pregnante; o prazer não é unicamente o contrário do 
desprazer, ele pode ser experimentado sob a forma de sofrimento e o sofrimento como 
satisfação; o sujeito, como vimos, busca encontrar-se mais intimamente no objeto, não 
sendo pois o seu contrário ou sua oposição inseparável. Para ele, ainda, não existe o puro 
presente em relação ao passado, este se atualiza naquele, que em sua transitoriedade já 
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se constitui como passado. Adotando essa perspectiva, Deleuze admite que a origem já 
contém o atraso, sendo este, sim, originário. 
 
No modo de ver de René Major (2001)48, aluno de Lacan e militante da ética na psicanálise, 
Deleuze considera a psicanálise, sua prática, sua teoria e sua instituição  como uma 
ciência do arquivo que em sua estrutura técnica  arquivante  determina  a  estrutura  do  
conteúdo  a    ser  
arquivável, em sua origem e na sua relação com o futuro. É uma ciência que se 
circunscreve em uma lógica hipomnésica explicativa das lacunas da memória, naquilo que 
arquiva a lembrança, transformando-a ou desarquivando-a, apagando-a, ou até mesmo 
destruindo-a.  
 

Cabe lembrar o que Maria Cristina Franco Ferraz, escreve no prefácio do livro Rua 

Ordener, rua Labat49 (2001, trad. brasileira), livro em que a filósofa Sarah Kofman (sua 
orientadora) rememora o drama de sua vida de menina judia na luta para sobreviver na 
França ocupada pelos nazistas e que nos possibilita mais conhecimentos sobre o ato de 
contar, rememorar e interpretar lembranças:  
 

Em geral pensamos, a partir de certas interpretações provenientes da 

psicanálise, que o ato de contar se apresenta como uma via possível à 

superação de uma experiência traumática. A que tudo indica, entretanto, tal não 

foi o caso: ao contrário, relatar essa história parece ter intensificado a 

experiência e tê-la tornado incontornável, terminando por levar ao mais radical 

dos silêncios a autora. (Jornal do Brasil, Caderno Idéias, 25/08/2001) 

 
Pouco tempo depois de escrever Rua Ordener, rua Labat, Sarah Kofman pôs fim a sua 

vida, suicidando-se. 
 

                                              
48 René Major, entrevista ao Jornal do Brasil, 2/09/2001( Caderno Idéias). 
49 Rua Ordener, rua Labat, escrito por Sarah Kofman, com tradução de Luís Medeiros de Carvalho e Paula Glenadel, para 
a Editora Caetés, 136 p. Jornal do Brasil, Resenha de Cristina Costa para o Caderno Idéias de 25/08/2001. 
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Reminiscências... presente... passado... são muitas as janelas que se abrem no encontro 
com o outro e com a realidade que nos evoca o mundo, conforme afirmado acima. Muitas 
vezes, deixam-nos seqüelas incontornáveis. A alteridade que entra dentro de nós torna-se 

outros, torna-se outro de nós, segreda-nos Borges. E, as janelas nos são abertas pelas 
crianças. As crianças que somos nós, as crianças que vivem em nós todo o tempo, 
presente em nossos sonhos, fantasias, recalques, vindas diretamente de nossos desejos 
inconscientes e que servem de acesso às nossas verdades psíquicas originárias, tal como 
poetizava Gonzaguinha na letra de sua música: quero ouvir nas respostas das crianças... é 

a vida e é bonita e é bonita...  
 

Na busca da criança, sempre presente em nós, a nos prometer os desvios necessários das 
rotas preestabelecidas como capazes de encaminhar-nos por outras estradas, 
principalmente, aquelas a que se referem a sexualidade, ouvi o que me contou K. em sua 
longa narrativa sobre sua vida. A história de seu nome e suas relações de amizade, muitas 
vezes, confundidas como apelos por uma sexualidade ligada ao comportamento moral-
sexual e, intrinsecamente associada à genitália. Trago para este texto, apenas, parte do 
muito que me foi dito, relatando nesse espaço as suas expectativas em relação ao curso de 
Pedagogia e as lembranças de fatos que através da memória lhe vieram à tona, marcas de 
sua infância, de sua vida escolar e os motivos de angústias, medos e frustrações que 
persistiram por longos anos: 

 
Tenho medo! Eu falo com a minha mãe: eu vou chegar no final do curso e não 
vou saber o que fazer. Acho que é assim. Este quadro me dá a sensação de que 
é a minha vida, medos, recompensas, alegrias... As cartas que eu escrevo, 
gosto muito de escrever porque sou tímida, embora não pareça. Escrevo para 
meus amigos e amigas e eles me escrevem também. Cada carta ou bilhete 
mudou alguma coisa em mim e, fez, por exemplo, eu prestar atenção que nunca 
gostei do meu nome. È um nome bonito mas é difícil. Sabe qual era a graça da 
turma toda vez que entrava um professor novo? Era esperar o professor entrar e 
ver quem de saída acertava pronunciar meu nome. Apelido? Perguntavam. Putz 
grila! Nunca ninguém soube falar o meu nome direito. Isso machuca. O dia em 
que um professor falou: “Nossa, como seu nome é bonito, gostoso de 
pronunciar”. Nossa! eu passei a amar o meu nome. Podem dizer o que 
quiserem. Podem errar quantas vezes quiserem que eu não vou me importar. 
Passei a gostar, também, muito desse professor.  
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São relatados momentos vivenciados na escola, instantes em que sua crítica a ela fica 
mais forte; trata-se daqueles em que refere às normas e regras escolares tomadas em 
relação à sexualidade: 
 

Eu nunca dei aulas, minha referência é ter sido aluna.. Acho que as professoras 
não estão preparadas para tratar do assunto. Elas não tratam e dão a 
impressão que nunca passaram por aquela idade, e fingem que você, na 5ª e 
na 8ª série, ainda, é criança e que não sabe das coisas. Estão fora da 
realidade. Às vezes você quer falar e tem vergonha de falar com seus pais, por 
isso, todo mundo aprende coisas de sexo com os amigos que são da mesma 
idade ou aqueles que estão no mesmo barco com você. Eu tive muitas 
experiências negativas. Por exemplo: eu  e o E éramos muito amigos e eu 
sentava no colo dele, nunca pintou maldade, mas, nossa! Era um horror para os 
professores, a gente só estava conversando, e eles botando maldade onde não 
existia. Não era mais fácil, chegar, agir naturalmente, entrar na sala 
normalmente. É isso que estou falando, eles se chocavam e mostravam com 
clareza que eles reprovavam isso na escola. Isso para o jovem é muito ruim, 
pois separa o que é da escola e o que é da gente mesmo. Quer dizer, eu vou 
entrar na escola, então, a partir de agora eu tenho que me comportar melhor, 
porque minha sexualidade não existe? 
 

As histórias ouvidas, as músicas cantadas, os sons inesperados, os cuidados e as carícias 
recebidas, a violência sofrida, o amor e o desamor, o prazer e o desprazer, certamente, são 
marcas pregnantes, como ouvimos de K. e, que vão direto ao nosso corpo, encarnando-o, 
desencarnando-o; encantando ou desencantando. Assim, se formam os silêncios e os 
silentes; os esquecimentos e os esquecidos, a partir dessa iniciação que se faz na infância 
ou na adolescência, tanto no prazer como na dor e no medo. Lembra-nos Freud, nos Três 
ensaios sobre a teoria da sexualidade, que o originário presente no adulto é sempre uma 

criança preparada, por ser prematura, para deixar-se desviar e que se desvia relativamente 

a toda norma quanto à sexualidade (apud BORGES,1996,p.115). 
 

Nessa relação com o outro que é ele mesmo – o outro que foi ele criança –, o adulto apela 
para o infantil que há em si para fazer-se adulto e, de novo, poder provar o gosto das 
experiências, dos sortilégios e encantamentos que nos trouxeram à vida mental, 
caminhando com a poesia e os mitos encontrados no caminho do flautista ou, no jogo dos 
espelhos de Alice no País das Maravilhas, como visitações indispensáveis para que não 
fôssemos vitimados pela morte precoce dos sentimentos, das emoções e da imaginação, 
sublinhava Freud.  
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Muito tempo depois da formulação dos argumentos freudianos, Deleuze elabora crítica 
contundente a Lewis Carrol em Alice e sua história, tomando por base a lógica dos sentidos 
em que ressalta as superfícies frágeis e as suas profundidades reveladoras, nessa história. 
Para tal, repensa a noção de paradoxo e dos acontecimentos associados ao puro devir, 
indicando as inversões que constituem as aventuras da menina através da esquizofrenia 
que a cerca, tais como as inversões que se colocam diante de sua incompletude: a da 
véspera e do amanhã, o presente sempre esquivado; da causa e do efeito; da punição 
antes de ter cometido a falta; do grito antes do machucar-se; do servir antes do repartir. 
Todas essas inversões, no modo de ver de Deleuze, trazem por conseqüência a 
contestação da identidade pessoal de Alice e a perda de seu nome próprio, demonstrando 
que a incerteza pessoal não é uma dúvida exterior ao que se passa, mas uma estrutura 
objetiva do próprio acontecimento, daí alertar-nos, criticando Freud: ´´ por isso, que o 

observador deve permanecer atento: é pouco provável, sobre o pretexto das palavras-

valise50, por exemplo, ver misturar as histórias infantis, as experiências poéticas e as 

experiências da loucura (DELEUZE, 2000, p.85). 
 
É no estudo dos sonhos que Freud confessa seu assombro ao ouvir o grito reprimido da 

criança que segue, vivendo com seus impulsos e sua sexualidade que irrompe como algo 
que não é um dado pronto e nem acabado, nem pensado como se os sujeitos humanos 
carregassem consigo como latência, até explodir na puberdade. Ao contrário, ela é 
resultado de uma síntese, de várias composições, em que diferentes pulsões (sempre 
parciais e fragmentadas), atuam sobre os corpos criando uma multiplicidade simbólica, que 
nos afasta da formulação de conceitos relacionados aos corpos humanos pelos cânones da 
anatomia e da fisiologia (FREUD,1900, apud BORGES,1996)51, colocando-os no campo da 
psiquê, que, muitas vezes, serve de tormento à alma ferida, como é o caso das crianças 
que passam pelo sofrimento dos abusos sexuais, desde a mais tenra idade. Observem 
como jovens professoras formulam imagens sobre o gênero e a sexualidade: no primeiro 

                                              
50 Palavras –valise são definidas por Deleuze como aquelas que contraem várias palavras e envolvem vários sentidos. 
Ex:. furiante=fumante+furioso. 
51 A obra de Freud, A interpretação dos sonhos.traduzida por do  Die Traumdeutung ( 1900), costuma ser enquanto a 
sexualidade se articula com exclusividade às zonas erógenas.  
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esquema a mulher se destaca por sua baixa representação no conjunto social, enquanto a 
sexualidade se articula com exclusividade às zonas erógenas. 

 
Desenhos realizados por jovens professoras em relação ao gênero e à sexualidade 

 

 

O corpo erógeno, pensado por Freud, como aquele que não se guia ou se constrói pelos 
instintos ou nem mesmo se assujeita ao natural, deixa de ser também um corpo reduzido à 
força de trabalho, posto que é um corpo teorizado como prazer. Não lhe basta mais pensar 
o corpo representado, necessário se torna reivindicar outras explicações e, com elas, as 
histórias místicas sobre nossas origens, múltiplas histórias que marcam nossos corpos e 
trajetos na construção dos sujeitos que somos, desde seu reconhecimento pelos outros, 
dentre os quais preponderam as figuras parentais – principalmente, a mãe que nos gerou. 
 

Assim me contou F de sua vida em família e dos conflitos ali existentes, a partir de seus 
processos de conhecimento, interpretação e elaboração teórica de sua existência, questão 
que para Freud, encontra o inconsciente na base das diferentes formas de saberes e 
apreensão do real, inconsciente, este, concebido como algo realmente existente, 
constituindo um mundo subterrâneo a ser descoberto e não afirmado: 

 
E uma coisa que ficou bem marcado pra mim - é quando minha mãe conta que 
um amigo do meu avô, na época comunista, essas, essas coisas toda, que 
escondiam as coisas dentro de casa, aquela história toda. Meu avô conhecia 
muitas pessoas influentes e uma delas queria arrumar emprego pra minha mãe. 
A minha mãe ela não tinha tanto estudo assim, mas ela conseguia dar aula. 
Deu aula no Mobral, essas coisas assim,. Sabe ela gosta de muita coisa de 
arte, de flor, essas coisas. Desde aquela época, então, queriam arrumar um 
emprego pra minha mãe. Ela sabia bater máquina, que naquela época era legal 
isso, e meu avô virou pra essas pessoas e falou que não, que ela não iria, pois 
ela era muito burra e ela não sabia disso. Não sabia e ia fazer vergonha pra ele 
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se arrumasse emprego pra ele. E a minha mãe é muito doída, eu sinto que 
quando ela ainda fala essas coisas hoje pra mim, ela tem um ressentimento 
muito grande por conta dessa situação. 
 ( F. professora e aluna do curso de Pedagogia) 

 
Essa atitude de violência brutal e individual, segundo Freud, tinha origem na pulsão de 
morte quando esta se desvincula do Eros e das possibilidades da afetividade, momento em 
que a função paterna toma corpo na submissão da mãe e subsiste na figura ciumenta do 
pai de F em relação ao seu namoro e às agressões a seu namorado, embora F, trate de 
redimi-lo das ações que lhe desagradam, justificando-as:  

 
Pelo que eu sei, eu não conheci a minha avó. Queria deixar claro também que 
meu pai é uma pessoa maravilhosa, se for parar pra conversar com ele... ainda 
mais ele sendo sindicalista, gosta de falar muito, né. Mas, o meu pai, na infância 
dele, pelo que eu soube da minha mãe, hoje eu tenho a mente mais aberta pra 
tá entendendo isso. O meu pai ele presenciou a minha avó bebendo muitas 
vezes. Vou contar desde o início, o meu avô era português, veio pro Brasil, 
conheceu a minha avó, muito novinha, engravidou e teve uma relação com ela, 
chegou a morar com ela, só que o meu avô tinha uma família em Portugal e 
essa família veio pra cá e descobriu que o meu avô tinha uma outra família aqui 
também. Minha avó não parou de beber e se prostituiu. 
 

A energia da criança em nós, a força de um corpo erógeno que se cria e recria, 
continuamente, nos lembra com insistência o que queremos “esquecer”, aquilo que 
recalcamos para não lembrar, como as tendências criadoras abafadas na infância e que, 
raramente, atendemos à solicitação e ao apelo de inventar, não poucas vezes, 
respondendo de forma efêmera e fugaz ao estímulo. Fato a ser analisado, nesta 
investigação, como conseqüência de uma educação que cotidianamente reprime e reduz, 
como produto e processo de estratégias essencialmente associadas aos dispositivos de 
disciplinação e tecnologias do poder, enumeradas e pesquisadas por Foucault, em suas 
obras e, mais intensamente, em Vigiar e Punir. 
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Pintura Rupestre perdida – usando, provavelmente, pincéis de pelo animal e pigmentos minerais, os humanos em sua primitividade já 
sugerem figuras de corpos em  movimento. A figura antropomórfica se destaca pelo medo e angústia aparente, pelo desamparo original.. 

 
Freud reconhecia grande força representativa na literatura e nas artes, por serem estas 

capazes de dar significado ao estranho presente na intimidade humana, considerando a 
obviedade dessa intimidade como o melhor caminho para a redescoberta do real, 
sepultado sob o entulho das normas e convenções sociais. Entretanto, como critica 
Deleuze, o autor de uma obra de arte é um analista da civilização e da realidade que o 
cerca, por isso nunca deve ser considerado de antemão como um doente em potencial. 
Tomando emprestado as teses elaboradas por ambos, para enriquecimento das análises 
que realizo, na medida em que considero muitas das narrativas ouvidas como obras de 
arte, efetivos romances que falam da vida íntima de cada uma das entrevistadas, e 
identificando como Deleuze (Lógica do sentido,2000 p.125), que o romance é 

primeiramente feito pelo sujeito, mas seria necessário um clínico-artista para reconhecê-lo, 
considero, também, a importância de entender-me/entendermo-nos como parte desta obra 
de arte e co-partícipes da realidade narrada, de modo a poder penetrar mais fundo na 
intimidade soterrada pelos processos continuados de subjetivação que constituíram-
nos/constituem-nos como professores que somos, ou que viremos a ser.  
 

Nessa perspectiva, assumo que nossas jovens pesquisadas, como analistas que são (ou 
deveriam ser) de seus enredos e do contexto social vivenciado em seu exercício de narrar 
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e interpretar a realidade que as cercam, se inscrevem em meio a práticas que funcionam 
como obra de arte, com uma estilística própria e singular. Fenômeno que o processo 
cotidiano e continuado da dessexualização não pode explicar, nem mesmo reduzidamente, 
em proveito de explorar ações e paixões cotidianas como comer, defecar, falar, morrer, 
mantendo a força do objeto e do sujeito sexual (DELEUZE, 2000). 
 
Na direção das posições que adoto, analiso o que me foi narrado por uma das jovens 

pesquisadas como explicação para o que pensa acerca da virgindade e de sua 
sexualidade. Começa por me fazer compreender o absurdo de ser virgem nos dias atuais, 
frente aos costumes em voga, para, depois, indicar implicitamente a surpresa e a 
contradição com que se desenvolve o enredo de uma novela televisiva que exalta a 
virgindade, como diz, totalmente fora da realidade atual, deixando a pergunta: afinal, que 

mensagens querem passar com isso?  
 
Faz-se o romance, fala-me o sujeito dos costumes da civilização, e sobre a atualidade 

vivenciada, não obstante, transformado pelas inovações tecnológicas relacionadas à 
liberdade feminina na conquista do controle de seu corpo biológico. Fala-me, tomando em 
seu presente, os scripts das tradições morais vigentes de um passado não muito remoto. 
Enfim, essa narrativa que pode facilmente ser interpretada pelos cânones, exclusivamente, 
psicanalíticos, presentificados no corpo que fala e, na voz angustiada da narradora pela 
redução em compreendê-la como aquém das conseqüências imanentes à sua história e 
que está associada a um processo de dessexualização e desqualificação. Eis o que nos 
conta a jovem K, de sua intimidade: Eu acho isso horrível! Eu acho que a sociedade é muito hipócrita. 

Já pensou quantas meninas com 14, 15 anos não são mais virgens. Por exemplo eu perdi a virgindade com 

13 anos. Eu fiz porque quis (Assume com veemência). 
 

Ao ser indagado sobre por que usou o verbo “perdi”, respondeu continuando sua 
narrativa,entre reticências e silêncios um pouco mais acentuados: 
 

É porque eu perdi! Acho que é assim que normalmente se fala, né. ! Diz-se que 
você perdeu a virgindade. Você não é mais ... entendeu? Fiz bem cedo, mas fiz 
porque quis e nunca senti trauma por isso. Aí, eu penso quantas meninas que 
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têm 15, 16 anos que agiram do mesmo jeito e que, ultimamente, ligam a 
televisão que só fala nisso, dando a impressão que só se deve dar valor a 
isso.(pausa) A tal da Cristal é virgem, é aquela Sandy. (pausa) Eles estão 
exaltando na televisão as meninas que são virgens, e, ao mesmo tempo, 
diminuindo as outras. Eu convivo com isso e estou aprendendo a assistir a 
novela, aí, observei que existe outra menina na novela que age totalmente 
diferente da  Cristal, e o cara quer dela só aquilo, e diz que vai casar com a 
Cristal e que ela é só brincadeira.(pausa). Fiquei pensando nisso e vi que 
quando tinha 13,14 e 16 anos não tinha nada na cabeça.. Assim, fica difícil você 
se organizar. Você perde a virgindade e tem aquilo organizado. Deve dar um 
trauma danado p´ra uma pessoa que já estava resolvida. Eu fiquei pensando 
nisso?!?!! 

 

Aqui a importância do encontro com o(s) Outro(s), as perdas, os ganhos; os fantasmas, os 
enigmas, o reconhecimento daquilo que acerca disso preceitua Manoel de Barros52: Os 

Outros: o melhor de mim sou Eles. Concepção que nos aproxima da inteligibilidade daquilo 
que somos, multir referenciados, ou, pelo menos, daquilo que nos avizinha do real e, por 
isso, nos causa estranheza como fator de insegurança e desamparo, ao mesmo tempo, 
medo e percepção das ambigüidades; angústia e construção subjetiva à luz desses 
referentes.   
 

Como continuum entre os pólos que podem ser encontrados na origem da poesia e das 
artes, como nas possibilidades de nossos outros começos, nossas origens, também, 
presentes na narrativa acima - o outro, o eu, o desamparo e a necessidade de afeto e 
proximidade, podemos constatar, ainda, na origem do que somos, tal como o que se expõe 
na figura descrita nas muitas imagens construídas através da vivência de nossos 
antepassados e, que compreendemos como manifestações da vida, do movimento e das 
transformações, a partir das representações da flora e da fauna nas tintas da terra. 

 
Para Freud, o primeiro e mais estranho com que nos defrontamos é a interrogação: de 

onde vim? Questionamento presente a partir da pressão pulsional ocasionada pela 
chegada de um Outro, que pode ser, na maioria das vezes, a chegada de um irmão. 
Desorganiza-se um arranjo pulsional com a introdução de um novo organizador, surgindo o 
medo da perda desse outro organizador pulsional a quem se aprendeu a amar – a mãe. 

                                              
52 Estranhando o que é familiar, e tornando familiar o que é estranho. Olhando com o Olhar do Outro. Temática: 
identidade/alteridade.: Catálogo Mapas para viajantes aprendizes de arte - Brasil + 500 - Redescobrimento, São Paulo, 
2000. p.16. 
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Daí, como percebe Freud, não passar despercebido aos olhos da criança o corpo grávido 
da mãe e sua suspeita da perda eminente. Desse modo, interpretou F, sobre a chegada de 
seu irmão: 

 
A primeira vez que eu fiquei menstruada, eu tenho um irmão que é 10 anos mais 
novo que eu, ele tem 12 anos e vai fazer 13 agora. Ele, minha mãe estava 
naquela fase. Ele tinha acabado de nascer, muitas atenções. As atenções mais 
voltadas pra ele do que pra mim. Eu que tinha sido sempre paparicada por eles, 
então eu fiquei menstruada justamente nesse momento, e aí eu não me lembro 
de nenhuma conversa que minha mãe tenha tido comigo, ela falou que eu tinha 
que usar absorvente, que ia acontecer uma vez por mês, mas não deu outros 
esclarecimentos quanto à transformação do meu corpo. Ela só falava do 
exterior, do que eu também estava vendo, que era a evolução dos meus seios, 
até em relação às minhas colegas né, essas coisas. Mas fora isso, nada. Acho 
que teve a ver com a chegada de meu irmão e meu isolamento. (J. 2001) 
 
 

Os desenhos elaborados pelas crianças trazem, freqüentemente, as mesmas marcas 
enfrentadas por J, isto é, a preocupação com o outro que pode vir a tirar-lhes o lugar de 
prestígio até então desfrutado, daí, os esquemas centralizados nos pais e, quando 
perguntados de onde vieram, a representação quase sempre reflete sua mãe grávida, 
como nos mostram os desenhos abaixo, selecionados de atividades de nossas aulas de 
Ciências. 

 
Desenho de criança indicando como surge a vida na Terra 

 
Pretendendo construir uma hermenêutica original sobre o nascimento do sujeito, Freud é 
impelido a refutar qualquer outra representação para o sujeito que se situe isoladamente 
em suas teorias sobre a sexualidade infantil com sua origem no desdobramento do corpo 
representado em corpo erógeno. Entretanto, coloca-se diante de um impasse: como 
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entender e salientar o papel do Outro em uma teoria que minimiza este Outro, abrindo 
caminho para a fixação e o domínio pulsional, através da sedução da mãe?  

 
[...] merece nosso mais alto interesse o impacto de uma situação pela qual 

todas as crianças estão destinadas a passar e que deriva de maneira 

necessária do fator cuidado prolongado e da convivência com os pais. Refiro-

me ao complexo de Édipo... O primeiro objeto erótico da criança é o peito 

materno nutridor; o amor se engendra apoiado na necessidade de nutrição 

satisfeita. Por certo que no começo o peito não é distinguido do próprio corpo e 

quando tem que ser divorciado do corpo, deslocado para “fora” por menos 

freqüência com que a criança o acha, carrega consigo, como “objeto”, uma 

freqüência com que a criança o acha, carrega consigo, como objeto, uma parte 

do investimento libidinal originariamente narcísico. Este primeiro objeto é depois 

completado na pessoa da mãe, a qual não só nutre, senão também cuida e 

provoca na criança tantas outras sensações corporais, tanto agradáveis como 

desagradáveis. No cuidado do corpo, ela se torna a primeira sedutora da 

criança. Nestas duas relações reside a raiz da importância única da mãe, que é 

incomparável e se fixa imutável para toda a vida, como o primeiro e mais 

intenso objeto do amor como arquétipo de todos os vínculos posteriores de 

amor ... em ambos os sexos. (FREUD apud BORGES,1996, p. 99-100) 
 

Assim, o corpo da mãe é pensado como mediação na construção do corpo erógeno filial 
que se inscreve entre os registros do sentido e da força pulsional, ambos inseparáveis, pois 
a libido é pulsão e, estas se expandem até os múltiplos desejos e os vários objetos que 
constituem cada desejo, no encaminhamento da experiência da sedução, sempre presente. 
 
Ao escavar a profundidade dos seres e sua linguagem nos erros dos lógicos, quando estes 

oferecem exemplos desencarnados, laboriosamente construídos, por eles mesmos, e para 
as necessidades de demonstração de suas teorias, Deleuze, seguindo um outro sentido de 
lógica que supera a singularidade do corpo erógeno, de certo modo, confirma essa 
concepção freudiana, prondo ênfase na linguagem e da cultura em que se inscreve a 
criança ao nascer: 
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Freud insistia na origem acústica do superego. Para a criança, a primeira 

aproximação da linguagem consiste realmente em apreendê-la como modelo 

daquilo que se põe como preexistente, como remetendo a todo  domínio daquilo 

que já se acha aí, voz familiar que carrega a tradição, em que já se trata da 

criança sob a espécie de seu nome e em que ela deve se inserir antes mesmo 

de compreender. De uma certa maneira, esta voz dispõe mesmo de todas as 

dimensões da linguagem organizada, pois designa o bom objeto como tal ou, 

ao contrário, os objetos introjetados; significam alguma coisa, a saber, todos os 

conceitos e classes que estruturam o domínio da preexistência; e, manifesta as 

variações emocionais da pessoa completa (voz que ama e dá segurança, que 

ataca e repreende, que se lamenta por estar ferida, ou que se retira e se cala  

(DELEUZE, 2000, p.88) 

 
Estabelecendo tais proposições em Freud, como indicativas de processos em que se 

constroem sujeitos, chamei a esse texto o desafio de relacionar com maior intimidade os 
procedimentos teórico-metodológicos que costumam integrar partes iniciais de teses e 
dissertações ao produto de experiências de sala de aula; tenho em vista a possibilidade de 
conhecer melhor o contexto em que se vão construindo os processos de subjetivação por 
meio dos quais se mostram suas aspirações na carreira, suas intimidades mais profundas, 
suas vidas em família e no trabalho.  
 

Participaram dessas pesquisas as jovens alunas de 5º período, do Curso de Pedagogia, na 
disciplina de Ciências Naturais: conteúdo e forma, que leciono, e em que estimulei o 
exercício auto-biográfico a partir do contar suas histórias, objetivando tanto desnaturalizar a 
visão feminilizante que perpassa o trabalho docente, quanto indicar que, no presente 
automatizado em que vivenciam suas ações, existe um passado de normatizações e 
regulamentações que se iniciaram bem cedo em suas vidas e que se manifestam nas vozes 
familiares em que se inserem as tradições e memórias das muitas culturas e costumes que 
se vêem modificando nos diferentes tempos e espaços que marcam suas memórias. 
 

Desse modo, ouvi o que anunciou M em sua breve história de início de vida:  
 

Minha história começa com a gravidez inesperada de minha mãe que estava 
com 18 anos e, naquela época, as informações sobre a sexualidade eram 
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escassas, quase inexistentes, causando assim, várias gravidez inoportunas e 
até, a disseminação das DSTs. Enfim, foi um escândalo na família de ambos, 
pois meu pai era também uma criança, tinha também 18 anos. Foi, então, 
realizado um casamento para “abafar” o escândalo no meio social em que 
vivíamos, etc,etc,etc. Mas, logo eles se separaram. 

 

Tanta coisa me contou de sua vida a partir de seu nascimento, suas mudanças de casa. 
Sempre sofridas. Os diversos casamentos e separações de sua mãe, até que, finalmente, 
encontraram um porto seguro em um padrasto militar que logo foi transferido e, mais uma 
vez, ela separada da mãe por não pode acompanhá-la, continua morando, ora com tios, 
ora com os avós. Impossível não compreender a importância desses fatos na 
singularidade da construção do corpo erógeno de M, com a instabilidade oferecida pelo 
elemento nutriz, o corpo da mãe, na satisfação de suas necessidades de primeiro afeto e 
nutrição. As variações emocionais no domínio de sua preexistência, certamente, 
influenciaram/influenciam as pulsões que se expandem aos múltiplos desejos e variados 
objetos que os constituem e, certamente, desembocam no fazer docente. 
 

Deste modo, explorando as narrativas e, demais documentos, fui reafirmando a 
necessidade de enveredar por outras trajetórias no campo da história das ciências e, 
colocar minhas análises à medida em que situo as teorias mais significativas para este 
trabalho nos domínios da psicanálise. Ressaltando, ainda uma vez, que sem a pretensão 
de psicanalisar ( nem teria competência para tal), penso nas possibilidades que essa 
ciência detém para a compreensão dos processos de subjetivação dos quais nos fala 
Foucault, e que constitui o problema-chave  da presente investigação. 
 

Dando continuidade às redes e fios que tento desenrolar, destaco a tradição cultural que  
remonta à própria escolha do nome. Nome que possui significado e significante enquanto 
palavra que dispõe de todas as dimensões da linguagem organizada da cultura, que 
designa o objeto como tal, ou, ao contrário, os objetos introjetados. Daí a reflexão que 
sobressai, enquanto estética poética num jogo sobre a escolha dos nomes e os ricos 
simbolismos que eles anunciam, que fui recolhendo no desenvolvimento de minhas aulas 
nos cursos ministrados relacionados à formação docente:  
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Nomes e histórias ... uma questão de rima  

Autoria: Professores em Formação Continuada 
Histórias tem as Cristinas 
Uma vem do dia Santo, a outra, 
Termina com a tia falando. 
Mas elas não são heroínas. 
 
Já Goreti e Rita,  
Têm histórias semelhantes... 
Seus pais lembraram da Santa  
E, as nomearam de rompante. 
 
Todas olhando p´ro mar, 
Lembram de Lucimar 
Que vive a divagar, mas 
Nada tem de devagar. 

 
Com essa breve “brincadeira-atividade pedagógica”, percebi/percebemos, eu e as alunas, a 
importância do resgate da origem dos próprios nomes como fonte de um produto 
socialmente construído, além da compreensão de como essas histórias se conjugam à vida 
da mulher professora, como construtoras de muitas de suas formas de agir no mundo e em 
seus trabalhos docentes. Lembra-nos Freud que a criança é sexualizada53 desde seu 
nascer para o mundo, na medida em que sua subjetividade estaria continuamente 
permeada pelas pulsões sexuais, contrariamente a toda orientação científica dominante em 
fins do século XIX e início do século XX, que conferia a elas uma ingenuidade angelical 
com base em sua imaturidade biológica e na inexistência de hormônios sexuais na infância, 
deixando de lado as influências e tradições culturais que permeiam memórias e emoções. 
Todavia, aqui se pôde inferir a importância do nome próprio como a primeira marca 
registrada de seu sexo e sua singularidade em meio à cultura na qual cada uma se 
inscreve, enquanto sujeito, autor e personagem de suas obras.  
 
O discurso freudiano descola os registros do sexo e da sexualidade, bem como, desvincula 

as dimensões do erotismo dos arranjos biológicos e reprodutivos, diferentemente daquilo 
que apregoam os sexólogos, que constroem majoritariamente as políticas educacionais, 

                                              
53 “Ya en 1896 hice yo resaltar la importancia de los años infantiles en la génesis de determinados fenómenos esenciales, 
dependientes de la vida sexual, y desde entonces no he cesado de llamar la atención sobre el factor infantil en todo lo 
referente a las cuestiones sexuales”. E segue afirmando: “ (...) parece, sin embargo, que la vida sexual de los niños se 
manidiesta ya en una forma observable hacia los años tercero y cuarto”( FREUD, 1995, p.43) (Grifos meus). 
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relacionadas ao sexual, referendando concepções que demarcam as tradições familiares, 
apoiados em comportamentos sexuais prescritivos para o chamado bom sexo o que vem 
acarretar deturpações sobre as concepções de sexualidade, quase sempre confundida com 
o sexo genital e patológico, como já anteriormente anunciado.  
 
Mostra-nos F, rememorando sua infância:  

 

Eu hoje me vejo, apesar da criação né, de não ter podido falar muitas coisas 
pros meus pais,(acho que pra eles eu não tinha sexo”). Como falei era essas 
coisas de namoro escondido. Sexualidade em termos de eu e meu namorado. 
Essas coisas também não comento com a minha mãe até hoje. Eu acho que 
mesmo assim eu consegui ser liberal com meus alunos compreendendo que 
sua sexualidade requer falar sobre ela.. 

 
Fato que focaliza o comportamento sexual evidenciado nas palavras de A e que trazem por 
pano de fundo toda uma relação com a cultura religiosa de sua família, fixada no medo e 
nas crenças sexuais implantadas no Ocidente, principalmente por Santo Agostinho, de que 
sexo e virtude estarão associados como face e verso de uma mesma realidade subjetiva 
Questão sequer pesquisada por Freud em seus estudos clínicos,conquanto tentasse levar 
em conta a experiência pessoal dos sujeitos (COSTA, 1999, p.91): 
 

Aos anos 11 fiquei mocinha e achava muito esquisito. Imagine nunca fui 
informada do que ia acontecer com o meu corpo, mas a partir daquele momento 
passei a ouvir muitos avisos em relação aos meninos, por exemplo, não deixe 
fazer isso ou aquilo senão sua barriga vai crescer.Com minha irmã mais nova 
as coisas eram diferentes. Entrei no curso da catequese e fiz a Primeira 
Comunhão, nas fotos da Igreja meu rosto parecia tão angelical. Sinto saudades 
dessa época que eu era feliz e não sabia. Na escola minha primeira paixão de 
adolescente... como eu chorei, como escrevia cartas e mais cartas de amor 
para um garoto que nem me ligava e eu ficava cada vez mais apaixonada. 

 

Os trabalhos de Balint, referido por Freire (idem:104-106), procura estabelecer uma 
diferença conceitual entre desenvolvimento das relações de objeto do desejo e 
desenvolvimento dos objetos sexuais, indicando que a tradição freudiana ortodoxa 
confunde os dois fenômenos, questão que se evidencia nos Três ensaios ... (1914). Para 
ele, Freud, ao deixar de supor que a natureza da pulsão sexual, parcial e dominante, é a 
principal fonte de prazer que orienta a forma da criança relacionar-se com os objetos do 
prazer, deixa de distinguir o desenvolvimento pulsional do outro, que é relacional.  



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 2 – RUPTURAS E DESCONTINUIDADES NOS DISCURSOS SOBRE A SEXUALIDADE E A PRODUÇÃO DE  SABERES 
 

Maria Amelia de Souza Reis               Página 
128 
 
 

Seguindo a lógica de pensar de Balint, o amor se vincula à relação com o objeto, estando 
os seus destinos liberados daqueles que se articulam ao erotismo. O amor está na 
dependência de uma história pessoal que é a relação afetiva da criança com o adulto e não 
pela estimulação das zonas erógenas, conforme as teses de Freud. Os fenômenos da 
sexualidade pré-genital, com seu caráter compulsivo e retraimento narcísico em direção ao 
próprio corpo, não podem ser vistos como etapa de evolução da libido e sim, como uma 
defesa contra o trauma não biológico, onde as fronteiras entre o erotismo e a reprodução 
se ampliam face às novas exigências. 
 

Para um melhor entendimento sobre os deslocamentos dos estudos freudianos e as críticas 
colocadas, tornou-se imperioso compreender a construção do conceito de sexualidade 
infantil que se inicia com as teses sobre as perversões. Assim, a perversidade polimorfa54 
surge como conceito que indica a sexualidade como existindo desde sempre no sujeito55, 
sob diversas formas de existência e manifestação, materializando-se em diferentes 
modalidades de ser, independentemente, da dimensão biológico-reprodutiva, o que pode 
ocorrer em qualquer idade cronológica e se encontra relativamente autônoma dos 
processos hormonais, posto que, o que o sujeito visaria seria o prazer e a satisfação de 
seus desejos. Tese contestada por Jurandir Freire Costa com apoio em Ferenczi; para ele, 
o desejo seria uma manifestação emocional da criança e não o efeito do recalque ou da censura 

sobre a perversidade polimorfa – infeliz expressão de Freud-, ou sobre o desejo incestuoso. 

 
Concebendo a sexualidade no campo do desejo, Freud coloca a satisfação e o gozo como 
fundamento do erotismo, o que caracterizaria o sujeito seria a possibilidade de desejar, 

sendo esta a marca insofismável do seu ser. Ou seja, o desejo especificamente definido 
pelo saber e pela pressuposição da presença do(s) outro(s) seria fundador do inconsciente  
 

                                              
54 A tendência polimorfa da sexualidade é tomada por Freud(1995, p.56) como basilar na vida das crianças, porque “la 
adquisición de las perversiones y su práctica encuentran, en él muy pequeñas resistencias (...) el pudor, la repugnancia y 
la moral, no están aún constituidos en esta época de la vida infantil o su desarrolo es muy pequeño”. Fato que compara à 
mulher pouco educada ou prostituta na qual perdura a perversidade polimorfa. 
55 Freud (1995, p.39) afirma em Três ensaios: “en las perversiones existe, desde luego, algo congénito, pero algo que es 
congénito en todos los hombres, constituyendo una disposición general de intensidad variable, que puede ser acentuada 
por las influencias exteriores” ( Grifos meus) 
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e do sujeito, pois estaria em torno dele a centralidade do projeto humano e a 
individualidade se produzindo como algo da ordem da história (BIRMAN, 1998, p.107). 
 

Nessa direção, Freire na reflexão que nos traz sobre os costumes sexuais e amorosos 
atuais, remete-nos ao pensamento de Marcuse, deixando claro, que ambos, Marcuse e 
Freud assemelham Eros à sexualidade, utilizando-se dos termos como sinônimo de: 
energia vital de ligação; elemento que unifica os sujeitos; prazer sexual, genital ou pré-
genital imbutidos no objeto ou sublimado. Enfim, Marcuse, ao identificar Eros à 
sexualidade, acaba por naturalizar o que pretendia historicizar, fornecendo-nos a impressão 
de que o Eros é um sexo melhorado ao aproximar, em suas leituras de Platão, o Eros 
grego sobre o que pensamos sobre o Eros atualmente (COSTA,1999, p.23-26). Questão 
que deverá ser elucidada para a compreensão dos processos de subjetivação e os 
mecanismos de disciplinação que têm implicado na construção das imagens que nos 
constituem: o que e como somos. 
 
Em sua crítica ao processo civilizatório, Freud argumenta que o mesmo se realizaria pela 

imposição de um modelo de circulação pulsional em que prevaleceria o recalque56, a 
sublimação57 e a perversão sob a égide da reprodução biológica e não do corpo erógeno e 
da perversidade polimorfa que pouco a pouco foi sendo interditada. Ou seja, primeiro esta 
teria surgido em seu estado puro entre as pessoas, depois reprimida por estar subsumida à 
reprodução e ao prazer genital a transformar-se em casamento heterossexual, elemento 
legitimador social das trocas sexuais, não obstante, por trás da dessublimação também se 
escondessem a repressão sexual em sua forma mais insidiosa, isto é, a alienação sexual 
coincidente com a sublimação não-repressiva.  

                                              
56 Um elemento importante na teoria do recalque é a idéia de que ele não é um evento, não obstante requeira to um 
desgaste permanente de energia. Freud discute recalque e defesa intensamente em seus trabalhos com Breuer. Em 
1905, dá predominância ao recalque não demorando a conferir ao conceito de defesa a primazia, especialmente, em seus 
trabalhos sobre a sua metapsicologia, onde considera o recalque como um dos destinos das pulsões e uma das 
modalidades de defesa contra elas. Entendido o conceito de defesa como designação geral das técnicas das quais o ego 
se utiliza nos conflitos e que podem levar à neurose.( LAPLANCHE; PONTALIS, 1984,p.250-251). 
57 Sublimação é processo postulado por Freud para explicar as atividades humanas que não têm qualquer relação 
aparente com a sexualidade, com a libido, não obstante encontram seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. 
Assim designa a capacidade de trocar a meta sexual originária por outra meta que não possua objetivo sexual, cita como 
exemplo a criação artística, a investigação intelectual e muitas outras atividades a que uma dada sociedade confira 
grande valor. (Laplanche & Pontalis. S.P., Martins Fontes:1994. p. 494-95) 
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A favor da existência do múltiplo contra a unidade e contrário à concepção de que a 
sexualidade teria sua finalidade única na reprodução da espécie, Freud ao trazer 
indagações sobre a exigência de renúncia ao gozo e ao prazer ,proporcionado pelas 
pulsões sexuais, torna-se o fundador da psicanálise como ciência que se opõe à ideologia 
do progresso social que se instala nos séculos XVIII e XIX e que regula a sexualidade em 
sua ênfase à heterossexualidade e à genitalidade de acordo com os apelos requeridos pela 
sociedade burguesa que se implantava.  
 
Essa questão que Freud reafirma em o Mal-estar na civilização (FREUD,1930), Bauman 

questiona em O mal-estar da pós-modernidade (1998) ao sinalizar que Freud, asseverando 
que o homem civilizado (leia-se moderno)  trocou um quinhão das suas possibilidades de 

felicidade por um quinhão de segurança, deixou de pensar que em uma civilização 
concentrada na segurança, mais  liberdade significa menos mal-estar, e que mais ordem 
significa mais mal estar e completa anunciando que se nosso momento é o da 
desregulamentação: 
 

O princípio da realidade, hoje, tem que se defender no tribunal de justiça onde o 
princípio de prazer é o juiz que a está presidindo. “A idéia de que há 
dificuldades inerentes à natureza da civilização que não se submeterão a 
qualquer tentativa de reforma” parece ter perdido sua prístina obviedade. A 
compulsão e a renúncia forçada, em vez de exasperante necessidade, 
converteram-se numa injustificada investida desfechada contra a liberdade 

individual. ( BAUMAN,1998,p.9) 
 

Desse modo, para que o discurso freudiano pudesse sustentar sua posição sobre o sexual, 
necessário se fez indicar a pluralidade dos objetos sexuais possíveis e, mostrar que o 
indivíduo e a genitália de outro sexo é apenas um dentre outro dos objetos eróticos, já que 
o corpo humano é permeado por diversas possibilidades eróticas. O aparelho genital 
perdeu o lugar privilegiado no imaginário científico sobre a sexualidade na medida em que 
Freud a circunscreve numa geografia erótica do corpo, demarcada pelas diferentes zonas 
erógenas e que define seu lugar numa economia geral do gozo para o sujeito. Fenômeno 
que, carregando em sua base a erotização do sexo como equivalente ao princípio vital, 
indica que Freud não se liberou da cultura sexual moderna nem de sua lógica interna. 
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O conceito de corpo erógeno, tal como Freud o formula, não está associado às idéias de 
unidade ou totalidade, mas a de separação e fragmentos. Não busca construir o completo 
ou o pleno, mas o incompleto e o parcial, tal como ele anunciou a partir da análise da 
sexualidade infantil. Sua crítica à noção de totalização se dá, portanto, em direção ao 
ideário metafísico que a fundamenta, ou seja, duvida de uma totalização que não considera 
o parcial, a perda e o desvio. Ao tomar o desejo como um conflito insolúvel, pensa o 
conceito de corpo narcísico, que começa a se constituir em 1915, e que se amplia em nota 
agregada aos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1921, relacionando-o à 
homossexualidade masculina. 
 

O que se afirma como fundamental na obra de Freud é a importância conferida ao que foi 
esquecido nos homens e nas mulheres – sua infância e sua sexualidade. Em suas 
investigações constantes sobre o corpo que somos, não nos deixa de lembrar aquilo que 
em nós possibilita o instigar idéias, que nos permite a construção de pensamentos, ao 
semear surpresas e espantos, belezas e receios, medos e compaixões – o inconsciente e 
um corpo erógeno, sempre inesgotáveis em seus movimentos e metamorfoses, em sua 
incompletude onde sempre resta algo a fazer, a aprender, a compreender58.  
 

Da constante força pulsional e da pressão que é em nós exercida pelos novos encontros e 
acontecimentos com o mundo do outro que penetra em nosso corpo e alma, a certeza de 
outros possíveis e de um constante nascimento a partir do mergulho à gênese das forças 
primeiras, das coisas fronteiriças, onde ainda não é isto, nem aquilo, mas que nos ensinam 
o valor da vida e da felicidade. 
 
 
 
 
 
 

                                              
58 Balint, Foucault e Jurandir Freire criticam essas teses de Freud. 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 2 – RUPTURAS E DESCONTINUIDADES NOS DISCURSOS SOBRE A SEXUALIDADE E A PRODUÇÃO DE  SABERES 
 

Maria Amelia de Souza Reis               Página 
132 
 
 

2.2.3 Feminilidade, Desamparo e demais Avanços da Teoria 

Psicanalítica sobre a  Sexualidade 
 

 
 

 

Saudade II – Maria Martins retrata uma figura humana expressivamente distorcida, que reflete suas emoções em  
meio a distorções sem ordem ou regras e nos permite penetrar nos espaços das formas e criar jogos contrastantes  

de vazios e plenos, in completude e desamparo. 

 

Birman, no texto Eu não sou nada, mas posso vir a ser, assegura que a psicanálise não é 
cartesiana, mas é herdeira de um outro lugar do sujeito face ao saber, à verdade e ao 

conhecimento tributário da revolução teórica empreendida por Descartes, que soube como 
ninguém demarcar as falsas opiniões tidas como verdadeiras e, iniciar tudo novamente, 
desde os fundamentos da ciência, de maneira a poder atingir algo de firme e constante 
nelas (BIRMAN, 1996, p.101). 
 

O dualismo corpo e mente inaugurado pelo pensamento cartesiano foi, de certa forma, 
responsável pela divisão da sociedade entre racionais e emocionais, daí a necessidade de 
Freud demonstrar que as emoções têm lugar fundamental na consolidação dos processos 
racionais.  
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Descartes funda, no século XVII, uma filosofia do sujeito, que busca, no próprio sujeito, os 
mecanismos para o bom uso da razão, entendendo-se que a contemporaneidade de seu 
pensamento muito se revela mais pelos problemas que levantou e, que legou à nossa 
época do que pelas soluções encontradas.  
 
Muitas idéias de Freud teriam por base os antigos escritos hindus, nos quais os constructos 
mentais primitivos eram mencionados e tinham como ponto de partida as várias técnicas de 
libertar a mente de ilusões sensoriais, permitindo que o eu real se mostrasse claramente e 
o homem pudesse a partir daí, alcançar a sua realização pessoal e emocional. 
 

Assim, as teses freudianas pretenderam-se desde seu início a superar a descontinuidade 
entre o registro da quantidade, representada pelo corpo e o registro da qualidade, 
relacionada ao espírito (mente/alma), de modo a construir uma perspectiva de pesquisa 
alicerçada nos impasses e nas impossibilidades do sujeito alcançarem suas verdades 
primordiais, na medida em que este acesso é mediado pelo sofrimento, pela dor, pela 
morte e pela dimensão desejante. É nesse deslocamento do ser das coisas e das 
pressupostas dimensões de um sujeito transcendental e descontinuo, para uma outra 
dimensão, onde o sujeito se marca pelo Outro(s), que se constitui o fundamento e a 
diferença entre o discurso freudiano e a tradição cartesiana. 

 
Sob a perspectiva do indeterminismo e da alteridade, a pulsão sexual é considerada como 
ativa, na medida em que se desenvolve e, se origina a partir da relação com o Outro da 
cultura, inscrevendo-se como sujeito da pulsão (de vida e de morte), na condição originária 
do desamparo, que não mais o permite ignorar as exigências das forças pulsionais para as 
quais deve inventar destinos, tanto eróticos quanto sublimatórios. 
 
É importante ressaltar que o surgimento da psicanálise acha-se diretamente associado ao 
fenômeno da histeria, como já mencionamos, conhecida desde a antigüidade, porém 
sempre percebida como um enigma feminino, não obstante, pudesse ocorrer também entre 
os homens. As teses freudianas trazem um novo estatuto à histeria, retirando-a do registro 
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médico e, reinscrevendo-a na ordem do desejo, o que faz a diferença de quando a tinham 
como uma degeneração do espírito. 

 
As chamadas histéricas ao exporem sua sexualidade em todas as suas dimensões e a 
necessidade premente de prazer, contrariavam o bom comportamento exigido para ela nos 
padrões burgueses, pois às mulheres cabia, apenas, a função social da procriação, a 
ordenação da vida familiar e o cuidado dos filhos e dos maridos, satisfazendo-os em seus 
anseios e satisfações, indicando-lhes o caminho para a vida na nova época.  

 
Entretanto, para que possamos dar mais realce às mudanças nos costumes em relação à 
sexualidade e indicar a multiplicidade com que ela se apresenta através dos tempos e nos 
mesmos espaços, recorremos a Elias (1994) em sua história dos costumes, para de lá 
trazermos o que mencionava um fervoroso católico do século XIX, A Bömer (1911), 
comparando os ensinamentos de Erasmo (1522) (considerado nessa época como herege) 
e o que ensinava Jean Morisot por volta de 1549,  em trabalho pedagógico direcionado a 
seu filho  ( ELIAS, 1990, p.174): 

 
No trabalho de Morisot, as meninas, moças e mulheres desempenham um papel 

ainda mais importante do que no de Erasmo. Em grande número de diálogos 

elas só falam, e suas conversas, que mesmo no primeiro e segundo livros59 em 

absoluto são sempre inocentes, freqüentemente, se concentram nos dois últimos 

... em assuntos tão perigosos que só podemos balançar a cabeça e perguntar; o 

severo Morisot escreveu mesmo isto para seu filho? Reconhecemos que no 

século XVI pouco se sabia de recato e se oferecia aos estudantes nos seus 

livros de exercícios material que nossos pedagogos dispensariam com prazer. 

 
Vai mais longe na crítica ao indagar: de que modo Morisot imaginou que esses diálogos 

pudessem ser usados na prática? Meninos, rapazes e homens jamais poderiam usar como 

modelo de fala latina uma conversa em que só aparecem mulheres. Morisot, por 

                                              
59  Morisot refere-se aos dois primeiros de seus quatro livros de  colóquios destinados a seu filho. 
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conseguinte não é melhor que o desprezado Erasmo, perdeu de vista a finalidade didática 

do livro. 

 
Como podemos deduzir, por mais complicado que nos seja entender a situação anterior, 
não é difícil compreender que o padrão social do século XIX é diferente dos 
comportamentos de nossa sociedade atual e, que a estrutura de sentimentos em tudo que 
pudesse ser ensinado se limitava ao didaticamente moral e edificante. 

 
Entretanto, tomada fora do contexto sociocultural, a história da mulher em sua imanente 
perversão se encontra associada à subserviência, posto que a consideravam/consideram 
perigosa, pois seus desejos poderiam vir a enfraquecer os laços sociais em que se faziam 
indispensáveis: na formação da prole e nos cuidados da família. Por isso, entre tantas 
outras considerações não se desprezarem os investimentos sobre seu corpo e seu espírito 
partindo para o conceito de histeria. 
 

O perigo que representavam construiu-se como um novo estatuto de verdade à época da 
edição do Malleus maleficarum 60, escrito em 1484, pelos inquisidores Henrich Kramer e 
James Sprenger, que se tornou manual oficial da Inquisição para a caça às bruxas, levando 
à tortura e à morte mais de cem mil mulheres sob pretexto, dentre outros, de copularem 
com o demônio. Esse genocídio, certamente, favoreceu a docilidade e a submissão dos 
corpos femininos por toda a era  industrial, e, para muitas, não se pode negar, é vigente até 
nossos dias, conforme se constata em muitas das narrativas das jovens professoras em 
nossa contemporaneidade, no contexto de nossas escolas e famílias. 

 
Essa excrescência do direito teocrático é revelador ainda hoje, quando tomamos as 
articulações entre sexualidade e poder, que nos têm mostrado a história religiosa. Se no 

princípio era a Mãe, o Verbo veio depois, assim Marilyn French inicia seu livro Beyond 
power (1985), indicando como os mitos nas diversas culturas ocidentais e orientais, vão 

                                              
60  O martelo das feiticeiras - Malleus maleficarum, escrito em1484 por Henrich Kramer & James Sprenger, edição 
brasileira,com introdução histórica de Rose Marie Muraro e prefácio de Carlos Byington, 11ª edição, tradução de Paulo 
Froes para editora Rosa dos Tempos, (1995). 
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contribuindo para retirar as mulheres do cenário social como força potente e, nesse lugar, ir 
colocando o homem, principalmente quando esse passa a dominar as forças da natureza e, 
dela se distinguir.  
 
A partir daí, surgem poderes que se tornam dominantes e rígidos, normas de 
regulamentação das transgressões que possam impedir o bom empenho das trocas 
comerciais e dos conflitos pela terra e seus domínios. Nessa direção, toma ênfase a 
necessidade da interdição ao sexo como determinante na baixa produção de homens e 
mulheres e, toda uma construção pedagógica que por séculos vai se sedimentando, até 
que a insatisfação sexual feminina derivativa de todo um passado de submissão passa a 
chamar-se histeria, que se imprime no corpo da mulher como aquilo que não encontra 
outra forma de expressão.  
 
Não é a toa que a culpa máxima, o pecado original se localiza na sexualidade, nos 
prazeres do corpo e nas relações sexuais. Imagens que venho comprovando através das 
várias narrativas das jovens professoras, em nossos dias: o homem (pai ou marido) deve 
ser sempre ouvido, a mulher deve limitar seus desejos profissionais em prol da prole, as 
filhas devem fazer opções pelo magistério (ainda, considerada profissão digna para a 
mulher) de modo a atender às razões  familiares, principalmente nas camadas populares e, 
muitas vezes, tal desejo é colocado com sutileza pelos pais ou maridos. 
 
Retomando a trajetória das teses em Freud, vemos que a autonomia relativa conferida à 
força pulsional no discurso freudiano e, sua conseqüência, a teorização sobre o conceito de 
pulsão de morte na virada teórica dos anos 20 em que enuncia um para além do princípio 

do prazer, entra em cena de forma dominante o chamado registro da economia pulsional 
que vai indicar os impasses da atividade analítica, bem como os avanços e as evidências 
da maturidade das teorias pós-freudianas, e com elas a possibilidade de se pensar uma 
estética e uma ética para a psicanálise. 
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Sob o registro dessa economia pulsional é que se fundam as dimensões do afeto61. Com 
ele, surgem as possibilidades de considerar o afetar e ser afetado como condição 
primordial para que o sujeito possa produzir uma mobilidade mental capaz de impedir o 
congelamento psíquico responsável pela redução do poder criativo e crítico. Ou seja, é a 
mobilidade psíquica que favorece no sujeito que é afetado pelo(s) outro(s) o desequilíbrio 
de suas certezas e crenças, 
levando-o a aventurar-se em direção ao desconhecido. Forma e conteúdo do ato de 
educar-se. 
 
A criança que se inscreve na base de todo pensamento psicanalítico estaria submetida a 
uma enorme pressão pulsional, sem possuir nenhum meio de domínio sobre essa 
movimentação, pois não possui, ainda, um sistema de representações capaz de dominar e 
fixar as pulsões. Essa impossibilidade atribuída por Freud a uma carência fundamental do 
sujeito, a sua prematuridade diante da força pulsional ao nascer que coloca a criança numa  
posição de desamparo, tornando-o dependente do outro como suporte para protegê-lo. 

 
                                            “A origem da vida foi quando Adão e Eva comeram do ‘fruto proibido’  
                                              no paraíso – eles pecaram”. (Aluno do curso de jovens e adultos) 

                                              
61 A noção de afeto assume grande importância nos trabalhos de Freud. Segundo ele, toda pulsão se expressa sob dois 
registros: do afeto e da representação. O afeto é a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional e de suas 
variações, podendo se apresentar a partir de qualquer estado emocional, penoso ou desagradável; vago ou qualificado; 
quer se apresente sob forma de descarga maciça quer como tonalidade geral. Em O recalque e O inconsciente distingue 
o aspecto subjetivo do afeto e os processos energéticos que o condicionam. Emprega o termo quantum do afeto. 
(LAPLANCHE; PONTALIS, 1994,p.10-11) 
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Na genealogia da representação, do sentido e do sujeito, é sempre o Outro que pode 
permitir que a força pulsional possa inscrever-se nos campos do objeto e dos 
representantes, sendo sua ausência aquilo que vai determinar o que Freud enunciou como 
teoria da dívida simbólica, que traz por fundamento um sujeito marcado pelos registros 
dialógico e alteritário;  vale dizer, para se construir enquanto tal, o sujeito contrai uma 
dívida para com o outro que lhe possibilitou a existência, minimizando sua tendência ao 
desamparo fundante.  
 
Esta questão torna evidente o fato de que o sujeito para a psicanálise não se confunde com 
a idéia de individualidade proposta pela tradição positivista, na medida em que, sem o outro 
que lhe transcende, o sujeito jamais poderia se constituir, ou seja, o sujeito se constrói a 

partir de algo que lhe é exterior e transcendente como sendo as suas condições de 

possibilidade, argumenta Birman (1999,p.47-48). 
 
Como demonstração da necessidade do(s) outro(s) em nossa formação, já reconhecida por 
Freud, F narra sobre a satisfação que lhe permitiu gostar da escola e do que lá acontecia, 
no entrelaçamento de vidas e desejos, muitas vezes, ocultados nas possibilidades que 
oferecia: 

 
A minha história começou. Eu fui criada com todos os requintes, embora nós 
sejamos. pobres. Só tenho um irmão, então, por isso, eu fui criada com todo 
cuidado, todo carinho. Hoje eu tenho um pai que é muito ciumento né, eu 
acredito que tenha sido por conta disso. 
 
[...] Na escola né, havia um programa que eles faziam de integração com os pais 
e isso me fazia cada vez mais tá gostando da escola, tá gostando de ficar ali. Eu 
ia pra escola de manhã, à tarde e à noite. minha mãe participava de muitas 
peças e eu adorava tá ali. Era uma Escola Pública, municipal, a  Escola Fernão 
Dias em Marechal Hermes, a partir dali eu não queria mais sair daquela rotina. 
Minha mãe chegou a fazer até a mulher do padeiro, uma das personagens do 
Auto da Compadecida e eu, também, apresentando pros meus amigos de 
sempre. 

 
A concepção freudiana de dívida simbólica traz em si, antes de tudo, como já anunciado, a 
prematuridade humana, ou seja, a incapacidade biológica primária de sobreviver ao mundo 
sem os cuidados do(s) outro, até que possa existir de maneira relativamente autônoma. 
Assim, o homem se constituiu na dependência da sua alter (geralmente, dependente da 
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figura da mãe) que lhe oferece as condições indispensáveis para a sua sobrevivência e 
investimento primordiais a que Freud denominou sedução, em Três ensaios... Como 
podemos depreender, esse investimento é de caráter estritamente erótico, na medida em 
que a vida enquanto possibilidade para o sujeito se transmite pelo erotismo das figuras 
parentais (BIRMAN,1999, p.48).  
 
É, diante da prematuridade e da sedução, que Freud situa a reprodução simbólica em 
contraposição à problemática da reprodução biológica, opondo-se, dessa forma, aos 
discursos dos sexólogos e às teorias e práticas afetadas pelo dispositivo da biopolítica, pois 
não só retirou o erotismo dos registros da hereditariedade e da reprodução como também 
argumentou que a sexualidade seria perverso-polimorfa em seu fundamento, isto é, nem 
era redutível à genitália, nem se realizava em obediência a um único objeto sexual. 
 
Com essas considerações, a problemática da filiação passa a se constituir em tema para a 
psicanálise e inscrevê-la entre as ciências humanas que pensam o social e o cotidiano 
vivenciado como um conjunto de sistemas simbólicos em que os processos de reprodução 
simbólica e de filiação são fundamentais.  
 
O denominado complexo de Édipo, por exemplo, foi o conceito formulado por Freud para 
dar conta da problemática da filiação e da reprodução simbólica em seu campo de estudos. 
Todavia, como critica Deleuze (2000) a partir de suas teses sobre a lógica do sentido, a 
angústia e a culpabilidade focalizadas por Freud, associadas ao desamparo edipiano, não 
derivam do incesto, como problemática trazida pelo conceito fundante do parentesco e dos 
simbolismos da reprodução, elas se formaram bem antes, a primeira com a agressividade 
esquizóide e a segunda com a frustração depressiva. Afinal, completa, o desejo edipiano 
nada mais seria que uma forma de conjurá-las (DELEUZE,2000, p.206). 
 
Um outro conceito importante para o estudo da sexualidade no discurso freudiano é a 
concepção daquilo que se denomina narcisismo. Em 1915, em suas pesquisas sobre 
Leonardo da Vinci, menciona o mito de Narciso, para explicar o homossexualismo como um 
tipo de escolha narcísica do objeto sexual, associado à impossibilidade do menino aceitar a 
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perda do vínculo libidinal com a mãe que permanece em seu inconsciente, levando-o a 
isolar-se de outras mulheres, escolhendo jovens amantes como duplos de si mesmo.  
 
A descoberta do narcisismo62 leva Freud a propor, já no caso Schreber em 1911, a 
existência de uma fase da evolução sexual intermediária entre o auto-erotismo e o amor 
objetal, pois entende que o sujeito começa por tomar a si mesmo, ao seu próprio corpo, 

como objeto de amor (LAPLANCHE; PONTALIS,1994, p.287). 
 
Em Totem e tabu, Freud estabelece um novo avanço a esse conceito, indicando que o 
mesmo diz de uma estrutura permanente que continua a existir após a satisfação da busca 
pelo objeto do desejo libidinal, ou seja, a sexualidade se constitui ao longo da  história dos 
sujeitos, desde auto-erótica, até materializar-se  como narcísica e centrada no eu-corpo, no 
que reforça Freud (apud BORGES,1998, p.109) em Introdução ao narcisismo: as pulsões 

auto-eróticas são iniciais, primordiais; portanto, algo tem que agregar-se ao auto-erotismo, 

uma nova ação psíquica, para que o narcisismo se constitua.  
 
Todavia, cabe lembrar que a passagem do auto-erotismo para o narcisismo não implica 
uma seqüência genético-evolutiva, que se realizaria a partir da infância, de um registro 
libidinal a outro; pelo contrário, as duas modalidades de erotismo coexistem ao longo da 
história do sujeito. 
 
O começo da vida sexual, então, não se confunde com o início da vida de relação sexual. 
Ela é um momento que se faz produto de um encontro de possibilidades. O auto-erotismo e 
o narcisismo definem modos de funcionamento sexual e de prazer. 
 
A situação originária em que o recém-nascido se confronta com um mundo desconhecido e 
que exige dele um grau de maturidade psicofisiológica, ainda não disponível. Um estado  

                                              
62 Freud desenvolve essa teoria em Sobre o narcisismo: uma introdução. O termo narcisismo deriva de uma definição 
clínica, selecionada por Nacke, em 1899, para descrever a atitude dfe uma pessoa que trata o próprio corpo da mesma 
forma que trata o corpo de um objeto sexual. Essa teoria é uma das mais importantes do pensamento freudiano, sendo 
considerado um marco na evolução de suas teses. Freud mostra com esse trabalho que o conceito de narcisismo oferece 
alternativa à libido não sexual de Jung e ao protesto masculino de Adler. ( LAPLANCHE; PONTALIS,1984). 
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em que o sujeito  é  incapaz  de  ajudar-se  a  si  próprio,  necessitando,  por isso   o  auxílio  
externo  é denominado por Freud desamparo fundamental, condição que, historicamente e 
prematuramente, vai promovendo no sujeito a diferenciação do eu em relação ao isso, 
fazendo elevar a significação dos perigos do mundo ao redor da criança e paralelamente 
aumentando o valor daquele ou daquela que pode proteger desses perigos ou substituir a 
satisfação da vida intra-uterina perdida. 
 
Como vimos, anteriormente, o complexo de Édipo é formulado com base na problemática 
da filiação e na reprodução simbólica, delineando a presença de processos de identificação 
e de diferença sexual que impõe ao sujeito o reconhecimento alteritário, portanto, impõe-se 
a ele a perda de toda e qualquer pretensão onipotente no sentido da realização de seus 
desejos, o que implica, também, a sua desfalicização. Questão que imprime ao discurso 
freudiano uma nova dimensão problemática que o desconcerta e subverte a concepção de 
feminilidade que se articula intimamente ao conceito de desamparo, enquanto sentido de 
incompletude que afeta o masculino e o feminino em suas singularidades. 
 
Como já vimos, Freud propõe em 1915, em Além do princípio do prazer, uma nova 
conceituação de pulsão, ao enunciar o conceito de pulsão de morte, estabelecendo uma 
pulsão sem representação, concepção que se ancora no conceito de corpo erógeno, ou 
seja, o registro psíquico do ser imerso no registro corpóreo. Freud transforma, desse modo, 
o pensamento representado pelo paralelismo psicofísico vigente, tributário da filosofia de 
Descartes, em que se opunham corpo e pensamento, indicando que a pulsão seria o lugar 
onde essa articulação se realizaria. 
 
Ao tratar a pulsão como imposição e irrupção, Freud vai caraterizar aquilo que denomina 
compulsão, que se articula à idéia de repetição, elemento que marca também o ser da 
pulsão e da sexualidade. Enfim, o sexuaL e a pulsão, enquanto compulsão e como 
repetição, revelam, como afirma Birman (1999, p.116), citando Freud, a presença de algo 

inquietante que se impõe e que se apossa do sujeito, como sendo alguma coisa mais forte do que 

este. 
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A descoberta do corpo narcísico implicou a erotização do eu. Este eu sem neutralidades no 
conflito psíquico, representante das dimensões da conservação da espécie e da razão 
instrumental, ao contrário, esse eu estaria permeado pelo erotismo, que passa a marcar 
seu funcionamento e seus destinos. Desse modo, teríamos as pulsões do eu, da ordem do 
sexual e as pulsões de autoconservação, deixando de existir um eu livre de conflitos, como 
ainda supunha a corrente da psicologia do ego norte-americana dos anos 50 
(IBIRMAN,1999,p.117). 
 
Nessa perspectiva, a sexualidade passa a ser polarizada entre o eu e os objetos, ambos 
lugares de investimento libidinal, por isso marcar-se a existência da libido do eu e do 
objeto, na medida em que o eu, libidinalmente investido, cederia parte desse investimento 
ao objeto, importando aqui, para o sujeito, de quanto o eu pode ceder ao objeto sem se 
sentir ameaçado em sua auto-estima. Assim, pode-se passar a compreender um pouco das 
questões que emergem daquilo que denominamos egoísmo, amor e paixão, derivadas que 
são do campo fluídico do erotismo. Elementos que exigiriam uma nova leitura sobre o amor 
e sobre a ética. 
 

Sob o manto dessas idéias, Freud retoma as concepções enunciadas por Rochefoucauld 
sobre o amor de si e amor do outro. Enquanto amor de si, o eu mantém sua auto-estima 
fundamental, enquanto amor do outro se desprende alocando-se no campo dos 
investimentos do outro; do equilíbrio desse campo é que se dará a regulação dos 
investimentos libidinais no sujeito. Oposição fundamental entre egoísmo e alteridade que 
passa a se inscrever no discurso freudiano no contexto dos conceitos  do eu ideal e ideal 
do eu. 
 

Para melhor explicação, no eu ideal, o sujeito teria o seu eu como seu próprio ideal, não 
seria considerado a lateridade, sendo o eu a única medida do sujeito; ficaríamos, pois, no 
pólo do egoísmo e o sujeito no mundo da onipotência originária, seu narcisismo primário. 
No registro do ideal do eu, o sujeito seria marcado no seu ser por um ideal que o 
transcende e da ordem do inatingível, reconhecendo a existência indispensável do outro e 
de algo que o ultrapassa, seu narcisismo secundário. 
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Freud denominou angústia da castração, a regulação entre esse eu ideal e o ideal do eu, 
experiência que marcaria a passagem do sujeito para a alteridade e com ela, a ruptura da 
soberania fálica no reconhecimento do processo de desfalicização. Logo: 
 

Dizer que o sujeito se deslocou do pólo do eu ideal para o do ideal do eu é 

afirmar, ao mesmo tempo, que perdeu a certeza no que existe de absoluto e de 

universal nos seus enunciados. Com isso, pode caminhar no sentido de dar 

lugar para o outro na sua existência, reconhecendo o outro como tal e não 

como um simulacro de si mesmo. Apenas o amor do outro seria possível, no 

que esse implica de alteridade e de reconhecimento da diferença do outro. 

Porém, tudo implica a desfalização, a perda dos seus atributos fálicos. 

(BIRMAN,1999, p.44) 
 
A feminilidade, como fenômeno percebido por Freud em seu percurso final, não se 
identifica com o pensado correlato feminino. Ela é entendida como a forma crucial de ser 
do sujeito, pois, sem a miragem da certeza fálica, a fragilidade e a incompletude humana 
se tornam as formas de ser primordiais dos sujeitos. 
 
Feminilidade, incompletude e desamparo ... faces da mesma moeda, pois, enquanto a 
primeira se enuncia na linguagem do erotismo, as duas outras se formulam na dimensão 
da ética e da estética. A feminilidade revela o que existe de erógeno no desamparo e na 
incompletude, é sua face positiva e criativa, ou seja, é aquilo que possibilita aos sujeitos se 
reinventarem permanente e cotidianamente (BIRMAN,1996, p.129). 
 
Enquanto o Eros nos dá a necessidade de completude, a feminilidade nos dá a 
consciência dessa incompletude original, sendo aquilo que nos projeta na interrogação 
do futuro, para as lutas da vida, para a consecução motriz da existência, como sugere 
Birman(1996, p.130): o erotismo humano se funda no desamparo e na feminilidade, por 
isso devemos reconhecer que somos desamparados por vocação, na medida em que este 
nos remete permanentemente para o erotismo, num movimento infinitamente marcado pela 
circularidade. 
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Para melhor por em questão esse conceito que Freud nos traz, ainda pouco discutido e que 
implica a discussão acerca da oposição homem/mulher, feminino/masculino, dentro/fora, 
sensível/não-sensível, torna-se necessário recorrer a outro domínio do conhecimento 
humano – a Filosofia - para lá buscar o oxigênio indispensável ao debate. 
 

Ainda que sucintamente e de um modo geral, pode-se dizer que a filosofia, até o século 
XIX, secundarizou a diferença sexual e com ela as identidades sexuais. Desde a Grécia 
Clássica, a diferença sexual não era considerada como essencial para o homem. A alma 
não era masculina ou feminina. As diferenças naturais entre homens e mulheres eram 
tratadas no campo da política onde seriam confirmadas, compensadas ou, mesmo 
entendidas como complementares. O homem era considerado em sua neutralidade, mas 
esta afirmava a superioridade hierárquica do masculino  sobre o feminino. 
 
Além do discurso onipotente e naturalizante da diferença sexual e da correspondente 
neutralidade metafísica do homem, Derrida,(2001) em nosso século, resgata a partir das 
tentativas de desconstrução do discurso da binaridade sexual a idéia da khôra63, que em 
Platão é entendida como mãe e nutriz, princípio que pode ser atribuído ao conceito de 
feminilidade impresso às últimas teorias de Freud.  
 
Derrida, que começa seu percurso filosófico discutindo Husserl, passando por temas 
relacionados à lingüistica, literatura, psicanálise e antropologia, depois da década de 70, se 
volta para discutir, de modo direto, questões de ordem política e institucionais articuladas 
aos campos da educação e do feminismo. Suas discussões acabam por levá-lo a afirmar 
que a metafísica ocidental, em seu afã de eleger um único logos, uma presença plena 
última como algo a que tudo se reduz, uma razão objetiva que rege a linguagem, o mundo 
e a história, que se destaca e se confirma como logocentrismo; sempre foi também um 
falogocentrismo. 
 

                                              
63 A discussão da khôra em Platão é uma pequena passagem do diálogo Timeu que não ultrapassa seu privilegiamento 
do masculino. 
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O que estou buscando indicar é que, se binaridade sexual e logocentrismo têm andado de 
mãos dadas, desconstruir esse logocentrismo passa também pela desconstrução desta 
binaridade, tema que liga Derrida à khôra de Platão e, compreendida por ele como 
receptáculo das coisas sensíveis e das supra-sensíveis, e não uma coisa ou outra. Seria 
um terceiro gênero. Não obstante um receptáculo, nada nela deixaria sua marca. Nada a 
desvirginaria. Khôra nem gera nem destrói e Platão a concebe como se dela as idéias e os 
ideais a fecundassem e nela e dela surgissem as coisas materiais. 
 
Não obstante todos os questionamentos às metáforas platônicas, o importante para nosso 
estudo é destacar que khôra não é nem masculina nem feminina, ela é anterior a essa 
ou qualquer outra dicotomia. Ela é uma mãe anterior a qualquer possibilidade de pai/mãe, 
ela é feminina anteriormente à possibilidade masculino e feminino. 
 
Khôra em Derrida, mulher/homem, mãe/pai, feminino/masculino, funciona para ajudá-lo em 
suas argumentações na desconstrução das dualidades metafísicas e, em especial, a 
dualidade sexual, deixando evidente sua preocupação com a multiplicidade sexual, ou seja, 
com o polimorfismo freudiano. 
 
Deleuze, que centra sua atenção sobre o múltiplo e n sexos, desenvolve importante 
discussão sobre o devir no capítulo Devir-intenso, Devir-animal, Devir-imperceptível, em Mil 

platôs; sua grande preocupação é desvelar como se dão as linhas de fuga nesses devires. 
Continua com suas argumentações até chegar à questão do devir-mulher, chegando a 
dizer que os demais devires passam por esse devir nuclear, ou seja, o devir-mulher remete 
à khôra, ao feminino enquanto anterioridade, fora da dualidade sexual ou de gênero.  
 
Este movimento em Deleuze é feito em direção contrária à presença inevitável dos 
dualismos. É equivalente às desconstruções  a que quer chegar Derrida, ambos transitando 
por espaços desterritorializados e cheios de escolhos. Freud não se aproxima dessas 
construções propostas por esses filósofos, embora, estes se tenham apropriado daquele 
para sugerir as possibilidades variadas para as elaborações futuras da concepção de 
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feminilidade e as possibilidades contidas no devir do eu, nos devires de todos e as linhas 
de fuga localizadas nos imediatos possíveis. 
 
Com efeito, a feminilidade ultrapassaria para Freud, o mero registro do sexual, tendo por 
critério definidor a inexistência do falo como eixo de construção dos sujeitos, 
contrariamente ao seu percurso anterior onde o operador teórico fundamental se 
encontrava na ordem fálica e na oposição radical entre sua presença ou ausência, 
implicando dizer, que quem o tivesse acreditava em sua superioridade e quem não o 
tivesse estaria inferiorizado em seu ser. Espécie de hierarquia ontológica sexual que 
permitiu um grande número de conseqüências psíquicas, sociais e culturais. Estaria nessa 
idéia a existência da fantasia feminina da inveja do falo, difundida pelo discurso 
psicanalítico. 
 
A feminilidade é uma síntese de um conjunto de significantes sobre a sexualidade, é 
possível dizer que foi através da imposição dos impasses insuperáveis do erotismo 
feminino, concebido pela lógica fálica que Freud concebeu a feminilidade como forma de 
ser primordial da sexualidade, na qual o falo não regularia mais a produção erótica. 
 
Enfim, a feminilidade e o desamparo originário dos sujeitos são os conceitos que unificam 
todos os atributos sobre o erotismo e, que destacamos ao longo desse capítulo, na 
tentativa sempre recomeçada de decifrar o emaranhado polissêmico em 
multireferencialidades da sexualidade. 
 

Nesse sentido, se o que nos move no erotismo é a certeza de nossa incompletude, já que a 
completude a ser oferecida pelo Outro se constituiria em uma utopia, uma pequena morte 
realizada na pontualidade do gozo, concluir ou terminar algo, como esse texto que escrevo, 
estaria na ordem do impossível; por isso, para não concluir, ponho em destaque algumas 
observações sobre o Eros em seu entrelaçamento com o processo educativo escolar. 
 

Emoção, amor, prazer, paixão, partilha... são palavras que exprimem sentimentos que se 
ligam ao Eros, vontade intensa, força vital e desejo. É a partir desse Eros que entramos na 
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linguagem, construindo-nos enquanto seres incompletos, onde a falta é núcleo do desejo, 
na medida em que nos conhecemos tocando e sendo tocados e afetados por outros.  
 

Tudo em nós, em nosso Eros primal começa muito cedo. Inicia-se quando começamos a 
aprender a viver, pois aprendemos a viver aprendendo a amar. Ao menos no começo da 
vida, a urgência que busca satisfação e o desejo de prazer é a primeira referência do 
conhecimento. Visto assim, desta maneira, o Eros e a sexualidade que a partir dele se 
expressa é a primeira condição ou força para a aprendizagem, ou seja, sem Eros, sem 
sexualidade, sem prazer, não haveria o desejo de aprender ou ensinar.  
 

Eros é, sempre, movimento, por isso está continuamente em devir, elaborado/reelaborado 
ao longo de nossas vidas, afetado pelo envolvimento com as pessoas, as idéias, os 
sonhos, as fantasias, os desejos e as necessidades. É o Eros que dá o tom da curiosidade 
que leva ao conhecimento e ao desejo de aprender, por que não dizer, também ao 
desejo/vontade/prazer de ensinar, pois, como se sabe, quem ensina também aprende. 
 

Assim, o Eros/sexualidade é central e nuclear aos movimentos de subjetivação que nos 
fazem tornar cidadãos e cidadãs na criação/recriação de um eu (nós) capaz/capazes de 
construir as condições propicias às defesas, às lutas e às conquistas, sentindo de forma 
apaixonada a realidade que nos envolve e aos outros, a partir das experiências de 
aprender a amar e de fazer dessa aprendizagem do amar, o amor por aprender. Processo 
que se constitui e se constrói nos múltiplos e minúsculos movimentos dos cotidianos da 
vida e das vivências culturais e políticas presentes na escola que somos e que queremos. 
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2.3 Foucault e a Construção dos Sujeitos de Verdades: Dobras, 

Redobras e Desdobras sobre o Mesmo Tema 

 
A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: 

não à realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à 

grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a 

intensificação dos prazeres, da incitação ao discurso, a formação 

dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, 

encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias 

de saber e poder. (FOUCAULT, 1986, p.100 ) 

 
Uma questão inquietante e pertinente, face ao presente anunciado, seria: somos incitados 
a falar de nossa sexualidade, de nossas verdades mais íntimas, não mais nos 
espaços do confessionário ou do divã dos analistas, mas em muitos outros espaços 
sociais que falam da prevenção de doenças como a AIDS ou de uma gravidez 
adolescente. Falamos, ainda, dos espaços onde a liberação sexual se orienta pelas 
novas e recentes tecnologias da contracepção, como capazes de afastar a mulher 
das culpas e das responsabilidades por uma concepção indesejada, como, também, 
da busca incessante pela beleza, representada por um corpo apolíneo, fonte de 
prazer e de uma vida, mas também de anorexias, bulimias, depressões e diversas 
outras síndromes que assolam os mais frágeis, no tempo em que os múltiplos 
narcisismos e os diversos tipos consumismo têm a prevalência.  

 
A questão que se segue a esta será: de que modo as novas condições postas 
transformam o próprio discurso sobre a sexualidade e o próprio dispositivo da 
sexualidade em nossa época atual e que se acham circunscritas às narrativas e 
políticas educacionais que envolvem a formação docente?  
 
Outra suposição básica e, complementar a anterior, que deve servir de norte orientador, é a 
de que a produção de subjetividades, atualmente, tende a depender cada vez mais da 
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produção, veiculação e consumo, através dos meios de comunicação. Ultrapassam, 
portanto a escola, expressando-se em discursos sobre técnicas, procedimentos e práticas 
de si, sobretudo aqueles que se referem aos modos de existência dos jovens e, 
particularmente, neste trabalho, aos modos de existência das jovens mulheres professoras 
em seu cotidiano escolar autoritário e de negação dos prazeres da vida e das amizades.  

 
Nessa perspectiva, transcrevo as narrações de três jovens professoras, postas em diálogo, 
comentando sobre a particularidade existente entre os meios de comunicação de massa e 
seus feitiços, especialmente as revistas para moças,- como respondem às suas 
necessidades de diálogo sobre a sexualidade e o sexo -, comparando-as às práticas 
escolares. Tomei por base as questões: as práticas educativas escolares sobre a 
sexualidade e os conhecimentos correlatos veiculados contribuíram para maiores 
esclarecimentos e melhor vivência com suas próprias sexualidades e com as sexualidades 
do(s) outro(s)? Que contribuições vocês acreditam ter recebido para pensarem sobre o 
tema nos dias de hoje? E os cursos de formação docente pelos quais passaram e, ainda, 
estão passando têm lhes oferecido alguma contribuição para a solução de supostos 
problemas? Alguns conhecimentos a esse respeito atrapalharam ou melhoraram suas 
concepções quanto à prática escolar em tal campo do conhecimento?  

 

 
 

 
      Visita ao Museu da Vida:encontros estimuladores de narrativas 
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K 1: Ela não contribuiu em nada, tanto que eles foram mostrar pra mim alguma coisa só na 8a. série. Quando 
o professor começou a falar, começaram aquelas risadinhas dos garotos, e começou aquela confusão. O 
professor colocou as meninas pra fora de sala e pôs os garotos pra dentro de sala. Aí saí, saí dela.... Até, 
quer dizer, a maioria das coisas que eu aprendi foi lendo revistas ‘Querida’, ‘Caricia’, ‘Capricho’, entendeu? E 
até hoje é isso. 
 
Questionei, intrigada: Mas aprendeu o quê? Como, o que dizem essas revistas? 
 
B: Perguntas das ‘leitoras’. 
 
K 1: Sobre a camisinha, “transar com camisinha é como chupar bala com papel?” Ou, do tipo: “fazer sexo 
oral...”. 
 
B: “Engravida?” 
 
K 1: Sabe essas coisas. Eu não entendia o que era orgasmo. Engraçado que tinha um coraçãozinho em 
formato de vagina e um, acho que no formato de pênis, aí eles ficavam contando as histórias. Tinha manual, 
100 perguntas sobre sexo. Eu tenho até hoje esse manual. Então era uma porção de coisas, as garotas 
perguntavam: pode pegar filho nas coxas, como? Aí eu ficava assim “como vai pegar nas coxas?” Aí ia lá no 
manual pra ler: “Ah, agora entendi”. 
 
M: E com um detalhe: a escola não ensina nada. Eu cheguei pro professor e falei uma coisa pra ele. O 
professor ficou me olhando assim, aí a minha amiga também chamada M, eu sempre fui indecente na sala de 
aula, me disse falou besteira. Então o professor ficou olhando esperando que eu continuasse. Aí, eu falei pra 
ele assim: entendeu professor, não foi sexo oral, eu falei pra ele. Cê me desculpa o termo que eu vou falar, 
mas boquete faz mal? Aí a minha amiga disse: “anh”, sexo oral que ele tá falando é isso. Aí ele disse assim 
“eu acho que ainda não tá na hora de vocês perguntarem”.  Mas eu quero saber, tô curiosa. Aí ele explicou 
assim, meio que assustado, eu percebi que ele tava morrendo de vergonha. 
 
Perguntei, curiosa, esse professor lecionava qual disciplina? 
 
M: Biologia. 
 
Continuei indagando, pois uma das hipóteses formuladas por mim, nestes anos de trabalho 
docente preocupada com a temática, era a de que o professor de biologia, o mais indicado 
a falar sobre o assunto, pela sociedade, tinha dificuldades na abordagem do tema, 
limitando-se aos conteúdos biológico-reprodutivos.  
 
M: Só ele que tocou no assunto, né, biologia. Eu e minhas amigas corríamos dele. Nós  sentimos depois,  que 
ele ficou horrorizado, mas ele tentou explicar, ele tentou...(...) Deu mil voltas, explicou meio assim, mas eu 
recorri ao manual que eu acho que foi bem melhor a explicação. Eu ia fazer isso, mas eu queria saber, era a 
curiosidade de saber, eu tinha que saber. (...) Era o manual da revista, acho que era Querida.  
 
B: Mas aquilo ajudava muito. 
 
M:  Olha eu tenho pilhas assim, até hoje. 
 
B:  Eu tenho também. Vocês já compraram agora. Uma vez eu fiz isso, eu comprei uma atual pra comparar, 
não mudou nada, é a mesma coisa. 
 

M:  É a mesma coisa. Eu falei assim, gente! Que coisa ridícula. 
 
B:  Só mudaram os galãs. Os galãs daquela época não são os galãs de agora. 
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M:  É a mesma coisa, mas essas revistas que estão saindo agora são pras garotas de 12, 13 anos. 
 
B:  Que eram a gente naquela época. 
 
M:  Que éramos nós, né, que tínhamos aquela dúvida, agora pra gente é brincadeira, isso que dizem aqui é o 
quê? (...) Capricho até que não era muito ruim, agora Querida e Carícia eu era mais fã. Todo mês eu 
comprava. 
 
B: Eu era até assinante da Querida. 
 
K1:  Eu adorava a Carícia. Todo mundo achava... 
 
M: O que tinha no meu quarto era pôster né. Porque... 
 
K1:  Porque a escola, o professor não tá muito preparado pra passar isso. Ele tem vergonha, ele tem receio, 
mesmo na 8a. série. 
 
M e K1: Mas, no meu primário eu tive. 
 
M:  Eu fico revoltada com algumas coisas que tinha no 2º grau. A professora só dava joguinho educativo. Um 
pouco de teatro, não sei quê teatro, aí botava a turma lá em volta. Tudo bem, que até era uma forma 
interessante, mas não é só aquilo, a gente só ficava olhando, olhando, olhando lá. 

 
Imersa neste presente, cabe-me analisar as narrativas e, delas poder extrair enunciados de 
um discurso sobre a juventude e a formação docente, tomando por fundamento, o controle 
e a disciplinação dos corpos, sua classificação e seriação, seguindo as pistas deixadas por 
Foucault acerca do dispositivo da sexualidade e suas demais teorizações sobre o tema: as 
relações de saber e poder que dizem respeito à construção da subjetividade de nossas 
jovens, bem como estar atenta às rupturas que nela se operam, e que são possíveis de se 
revelarem em sua materialidade, na medida em que os textos dos quais falamos podem ser 
lidos em um tempo e lugar, datados e assinalados. Afinal, o tempo atual desenvolve-se em 
grande velocidade, próprio de uma cibercultura, na qual os meios de comunicação e as 
palavras; os ditos e não-ditos; como os textos que se inscrevem nos corpos, nos vários 
discursos da ciência, nas políticas e nas crenças religiosas, tomam rumos inusitados.  

 
Como teoria e prática caminham sempre juntas, constituem-se enquanto processo como 
um vir-a-ser, deste modo, meu objeto de pesquisa – as jovens professoras em seu ofício – 
e esta pesquisadora se confundem na trajetória de experiências que vivenciamos. 
Aprendendo partilhadamente as lições de Foucault sobre os discursos e seu método de trabalho, 
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daí a importância da escolha do tema, como aquele em que mais se evidenciam as estratégias de 
dominação. 
 

Nestes anos de magistério, li, ouvi, vi, refleti e escrevi, constatando uma experiência singular, o 
abismo existente entre as práticas dos professores e as práticas e discursos dos alunos em suas 
necessidades de compreender suas práticas de si por si mesmo. Observei corpos e mentes de 
meninos e meninas, de adolescentes e jovens, produzidos por um conjunto de estratégias e 
técnicas que operam a exclusão dos fragilizados para incluí-los em outro lugar social, onde não lhes 
cause incômodos à harmonia pretendida. 
 
Elegendo as concepções foucaultianas de poder, sujeito, discurso e sexualidade, em que o filósofo 
segue diferentes percursos teórico-metodológicos ao escrever os três trabalhos sobre a História da 

sexualidade – A vontade de saber; O uso dos prazeres e O cuidado de si, procurei, ao longo do 
desenvolvimento de toda esta investigação, estabelecer algumas articulações básicas:  
 
a) a realidade da escola em seu trabalho de subtração do prazer e do controle do corpo com os 

desejos e vontades dos alunos em querer se lançar para além do cognitivo,  como forma crítica 
de apreender a escola, seus conteúdos e seus outros sentidos; 

b) a formação docente em seus entrelaçamentos com a sexualidade, suas concepções e 
realidades, entendo-a como tema privilegiado para identificar a partir do presente seus lugares 
e, a necessidade secular de saber a verdade sobre os sujeitos na construção de discursos. 
Este, é pois, o desafio que tento enfrentar, especialmente, neste capítulo, discutindo o que 
pensa Foucault sobre a verdade dos sujeitos através da sexualidade ( como a concebe ) e, 
como esta vem servir como dispositivo de poderes e saberes que coloca a vida humana sob o 
jugo das dominações diversas. 

 
 

2.3.1  A Sexualidade sob A Lógica do Pensamento de Foucault 
 

Foucault pretende com sua obra, primeiramente, definir a filosofia como estilo de vida, e não como 
processo de argumentação que se encaminhe em direção à descoberta da verdade. Em segundo 
lugar, envolve-se com a discussão da noção de ética, deslocando-a dos tradicionais problemas 
morais. Afinal, ele não se posiciona entre aqueles que se aferram a dualismos, tais como as 
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disputas entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o mau. Ele se distancia de um núcleo de 
centralidades de “verdades”, como princípios formais de uma universalidade conferida a priori. 
 

A sexualidade, na qual investe, é tida como o dispositivo institucional para a viabilização de seus 
interesses objetivos, daí inscrevê-la em meio aos processos de subjetivação. Ou seja, a 
sexualidade é tratada como experiência significativa e significante, mais do que em sua forma 
repressiva, amplamente apregoada pelos discursos institucionais e focalizada em A vontade de 
saber. Desse modo, partindo do presente, Foucault vai elaborar uma genealogia do homem do 
desejo, que exigirá dele promover um retorno à Antigüidade clássica.  
 

Em  A vontade de saber, apresenta a sexualidade em seus entrelaçamentos com as relações de 
poder, apresentando-a como dispositivo que se localiza nos pontos de resistência no corpo e nos 
prazeres, apontando a fragilidade dos indivíduos no momento em que estes, não dispõem de meios 
para utilizar o corpo e os prazeres de forma ativa contra este poder subjetivante e irredutível. Nessa 
direção, Foucault realiza a crítica de si mesmo, questionando sobre os limites concedidos à idéia da 
repressão sexual:  
 

Desconfiei do tema geral da libertação, pois se não é tratado com cuidado, 
dentro dos limites determinados, arrisca-se a se ver remetido à idéia da 
existência de uma essência ou natureza do homem, que, mediante uma série 
determinada de processos históricos, econômicos e sociais, encontra-se oculta, 
alienada ou cativa mediante mecanismos repressivos. Segundo essa hipótese, 
seria suficiente fazer explodir a tranca repressiva para o homem se reconciliar 
consigo mesmo, reencontrar sua natureza ou relacionar-se com sua origem e 

restabelecer uma relação positiva e satisfatória consigo mesmo. (FOUCAULT, 
1994, p.709-710) 64 

 

Compreendo tais questões como basilares às forças promotoras das políticas públicas de 
educação e saúde, no sentido da manutenção do status quo reinante, políticas essas, que 
procuram situar as mulheres em lugares de impedimentos, onde não possam oferecer 
perigo. Dificultam, com a educação que lhes é imposta e que de certo modo reproduzem, o  
 

                                              
64  Responde a pergunta  de como o trabalho de si sobre si mesmo pode ser compreendido como um processo de 
libertação. Entrevista publicada originalmente pela revista Concordia, Revista Internacional de Filosofia, nº 6, sob o título 
“L´ éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, incluída em Dits et Écrits. ed. Cit, t.4, p709-710. 
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conhecimento mais profundo de seus desejos e de sua sexualidade, subsumindo suas 
imagens aos valores que desqualificam pelos efeitos que produzem. Sexualidade e 
relações entre os gêneros que sob o manto da falsa igualdade se encontra, 
freqüentemente, minimizada ou mesmo negada pelos cursos de formação profissional, 
particularmente, aqueles que preparam  os educadores para o exercício de seu ofício, que 
aqui estudamos.  
 

Com o desejo de escapar da noção essencializada de mulher como verdade, o que seria 
uma visão a mais da Mulher Eterna, segundo argumentos de Howard Bloch(1995), ao olhar 
o que se passa no presente procuro encontrar esperanças para escrever um futuro 
diferente, escavando nas marcas do feminino deixadas por uma sexualidade socialmente 
construída no silêncio e na coerção, bem como, nos desejos alcançados, os sinais das 
lutas e das conquistas, ainda que tênues, como as descritas por uma de nossas 
professoras em formação continuada, refletindo sobre o tema: 

 

Está muito difícil conviver com a própria sexualidade num mundo tão erotizado 

[…] Há uma busca desenfreada pela felicidade através do prazer 

momentâneo.[…] se tem procurado a felicidade no outro, como se o outro fosse 

capaz de preencher aquilo do que carecemos. É preciso preencher-se daquilo 

que somos, daquilo do que acreditamos e deixar de atribuir nossa felicidade ou 

infelicidade aos outros. É urgente "quebrarem-se" os ídolos, os modelos de 

perfeição, ir em busca de seres humanos imperfeitos, com limites […]  Ir em 

busca de um mundo solidário que só será possível a partir da nossa disposição 

interna de abrirmo-nos aos outros. 65 

 
Nossa professora, ao narrar seus sentimentos mais recônditos, indica-nos o muito daquilo 
que gostaríamos de ser, e poucas vezes o somos, preencher-se daquilo que somos, daquilo do 

que acreditamos ser, ou seja, nossa professora, se situa entre o ser ideal e o ideal de ser, 
já que somos produto de uma sociedade marcada pela hegemonia masculina, branca, 
burguesa e ocidental, onde a mulher-professora, ainda nos tempos atuais, é ensinada à 

                                              
65 Reafirmo neste texto a metodologia empregada como genealogista dessas narrativas tomadas emprestadas ás jovens 
professoras. 
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subserviência e à subalternidade, conforme é possível constar da narrativa de F, sobre 
fatos de sua vida escolar, em família e, até mesmo em sua prática docente, de onde retiro 
fragmentos:  

 
[...] Eu na 5a. série me dei muito mal, porque era um outro ritmo, ginásio, em 
ciências eu fui...Foi péssimo pra mim. Até apanhei do meu pai por causa das 
notas que começaram a ser muito baixas. 
 
[...] Eu talvez por ter um nível de esclarecimento maior hoje do que eles(os pais) 
né. Eu não sei, com as crianças eu tento falar, eu acho que da melhor maneira 
possível. Quando eu vejo alguma situação, crianças querendo conhecer o corpo 
da outra criança, eu de maneira nenhuma reprimo, eu acho que é assim mesmo, 
eu até chego a comentar ‘viu como é diferente de você’, meninas quando 
querem fazer xixi em pé, aí eu comento com elas que é diferente, porque o 
corpo do homem é diferente do corpo da mulher, eu acho que pela formação 
que eu tive, eu me sinto um pouco além, dessas coisa que eu recebi. 

 
Comentando sobre a submissão de sua mãe ao seu pai e sua reação frente a isso, 
nos fala: 

 

A minha mãe é submissa, também. A minha avó era submissa ao meu avô. 
Então é uma ‘tradição da família’. É uma história de submissão. 

 
Constatamos que muitas narrativas escondem muito daquilo que, em algum momento, se 
tornam visíveis, diante das marcas que trazem em si. Da tradição familiar, que evoca a 
desigualdade diante das relações assimétricas entre os gêneros, a proibição de falar 
acerca de seu desenvolvimento sexual, já apontado anteriormente; a recusa ao emprego 
oferecido por uma possível incapacidade feminina, aponta F em suas narrativas. 
Entretanto, frente aos fenômenos que nos circunscrevem mesmo atualmente, fica a 
pergunta: poderia ser diferente?  

 
Em contrapartida, F e nossa professora nos mostra o quanto ser(mos) educadora(s), nos 
impele a  lutar pela transformação do trabalho cotidiano em nossas escolas, indicando que 
possuímos, ainda, muita confiança no futuro da escola e da vida em sociedade. Questão 
afirmada na primeira narrativa, verdadeira oração de quem se quer colocar em comunhão, 
conhecermo-nos a nós mesmos, trabalhando criticamente nossos corpos e mentes, a fim 
de podermos expressar mais livremente nossos anseios, dificuldades, ambições e desejos, 
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a partir da compreensão dos mecanismos que se encontram nos processos de 
subjetivação que produzem sujeitos de verdade.  

 
A tentativa de desconstruir o discurso da submissão e da repressão, desconfiando sempre 
da idéia de libertação, conforme lembra Foucault, levou-me a ir mais fundo, na busca por 
entender melhor o que se passava por trás dessas amarras, situando as entrevistas com 
jovens professoras porque estas, hipoteticamente mais desinibidas para falar de sexo e da 
sexualidade, em nosso tempo em que se libertam dos receios de uma gravidez não 
esperada, reafirmam seus desejos e vontade por liberdade, de seus corpos e mentes, 
fenômeno que não se limita apenas aos vôos da imaginação, mas que tenta se desvincular 
de uma insólita destinação para o cuidado da família, das crianças e dos enfermos.  
 
 

2.3.2  Foucault em Vontade de Saber  
 
Somente um ano depois da publicação de Vontade de Saber é que Foucault, em 1976, 
reconhece a vida, a subjetividade e a sexualidade como objeto do biopoder, para além de 
uma analítica do poder, até então, utilizada. Como esse filósofo não deixa de ser um crítico 
de seu próprio pensamento, sempre insatisfeito com suas teses, logo após a publicação de 
História da sexualidade I : A vontade de saber, silencia-se por um período de mais de oito 
anos, quando, então, publica O uso dos prazeres e O cuidado de si em continuação ao 
primeiro. Como sinaliza Ortega( 1999), Foucault realiza uma dupla ontologia de saber-

poder, que transforma-se em um triplo saber-poder-sujeito, acrescentando um novo 

elemento – o si mesmo, quando passa a entender a sua concepção de poder como móvel, 

reversível e instável, na qual a resistência aparece em sua imanência à noção de poder . 
 

Todavia, Foucault, respondendo às críticas que lhe são feitas de que ele vê o poder em 
toda parte sem levar em conta a liberdade e o poder como pertencente a um sistema de 
dominação que a tudo controla, em História da sexualidade II – o uso dos prazeres, o 
produto do poder passa a ser justamente o corpo e seus prazeres, como assinala Ortega 
(1999). Entretanto, é a partir desta obra que Foucault estabelece um dos seus mais 
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importantes deslocamentos teóricos, destacando o papel da resistência no conjunto de 
suas teses sobre a repressão, tendo por base o seu movimento de dobra-desdobra-redobra 
de suas teorias que tomam, nesta fase, a sexualidade por temática, trazendo completos de 
sua genealogia a partir da idéia do cuidado de si. 
 

Em  A vontade de saber são lembradas as práticas sexuais anteriores ao século XVII, 
quando Erasmo, em seus Colóquios, como educador, ensinava como as crianças deveriam 
se conduzir em relação às casas de prostituição e do que lá se passava. No  padrão 
vigente à época, nada se escondia das crianças e dos jovens; as crianças viviam 
livremente a vida dos adultos e, com eles, podiam conversar diretamente. Essas casas 
eram discutidas abertamente, também, nas universidades onde os estudantes entravam 
muito mais novos que hoje, pois se o sexo era tido como natural, nada ia impedir que se 
constituisse como objeto de discussões nos centros acadêmicos. 
 

As relações extraconjugais eram condenadas, principalmente, nos círculos eclesiásticos da 
época, entretanto, sua proibição social não se enquadrava como forma de autocontrole nos 
indivíduos a ponto de fazê-los calarem-se ou ficarem embaraçados ao referirem-se a este 
assunto em público. A sociedade não proibia, ainda, que os discursos indicassem o que os 
indivíduos sabiam a respeito. 
 

As prostitutas, por exemplo, tinham lugares próprios para venderem seus favores, na vida 
pública medieval. Com freqüência eram convidadas para receber ilustres visitantes que 
chegavam às cidades, elas possuíam um status profissional que lhes garantia direitos e 
deveres. 
 

A mesma liberdade acontecia nos matrimônios. Era costume que houvesse uma procissão 
até à câmara nupcial, liderada pelos padrinhos, onde a noiva era despida e ficava nua 
frente aos convidados. O leito nupcial precisava de testemunhas, que se deitavam junto 
aos noivos, para que o casamento fosse considerado válido. Em fins da Idade Média, os 
costumes vão se modificando, pouco a pouco, até que o jovem casal de noivos possam 
deitar-se vestidos. Costumes esses que variam de países e classes sociais. 
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A mudança de comportamento nos casamentos, por exemplo, vem evidenciar um padrão 
de vergonha até então, desconhecido, questão que vem se tornar predominante nos 
séculos XIX e XX, quando tudo que se refere ao sexual se esconde e se coloca no fundo 
da cena. Nos séculos precedentes, incorporava-se muito mais o sabor da vida pública, o 
que explica, em parte, o fato das crianças conhecerem muito mais cedo as relações  entre 
os sexos. 
 

Elias (1994, p.178), como ilustração dessa liberdade, narra fatos como o seguinte. Numa 
corte do século XVII, vivia a pequena Mlle. De Bouillon, de apenas seis anos. As senhoras 
da corte conversam muito com ela a respeito do sexo e um dia pregam-lhe uma peça, 
tentando convencer a menina de que ela estava grávida. A menina nega e defende-se. É 
impossível, diz e todas discutem muito a respeito. Certo dia, ao acordar, a menina descobre 
em seu leito um recém-nascido. Espantada, alega, em toda sua inocência: isso só 
aconteceu comigo e com a Virgem Maria, pois não senti nenhuma dor. Essas palavras 
passam de boca aboca e o caso torna-se diversão por toda a corte. A criança recebe 
visitas, como é de costume mesmo nesta época. A própria rainha vem visitá-la e se oferece 
para ser madrinha. A brincadeira segue seu curso e a menina é pressionada a dizer quem 
é o pai da criança. Finalmente, após árduas reflexões ela chega à conclusão de que só 
poderiam ser o Rei ou o Conde de Guiche, pois estes eram os dois únicos homens que lhe 
haviam dado um beijo. Ninguém vê na brincadeira um mal para a formação futura dessa 
menina, nem como futura esposa, nem atentado à sua pureza espiritual, já que não 
contraria sua formação religiosa. 
 
Entretanto, em seu movimento, os comportamentos vão modificando seus padrões em 
relação ao sexo e às relações sexuais. Em 1857, por exemplo, Von Raumer, publica  A 
educação da meninas, que também serve à educação sexual dos meninos, nesta obra 
dirigida às mães,  adverte, de modo enfático, que as mães exageram dizendo às filhas 
aquilo que é condenável.  
 

Estas coisas não devem ser comentadas absolutamente na presença de 
crianças [...] se as meninas perguntarem mais tarde como lhes vêm os bebês, 
deve-se responder que o bom Deus dá à mãe o bebê, que tem um anjo da 
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guarda do céu que certamente desempenhou um papel invisível na 
concretização dessa grande alegria dos pais. A mãe, deveria dizer-lhe: Não seria 
bom para você conhecer essas coisas e deve tomar cuidado para não escutar 

nada que se diga a este respeito ( ELIAS, 1994, p.176-181). 
 

Vejam como uma aluna da 2ª série do Ensino Fundamental representou suas imagens 
acerca de como surgiu a vida na Terra. Observem que ela desenha a manjedoura onde o 
menino Jesus nasce de uma virgem virtuosa, sem o pecado da relação sexual humana e 
escreve que foi o bom Deus quem criou tudo na Terra. 

 
“Minha opinião é que Deus ajudou a construir o mundo de um jeito 

e do outro jeito o modo científico” (aluno de escola pública) 
 

Constatam-se, na história, vários momentos de descontinuidade em torno da educação das 
meninas, exigindo mais recato, mais silêncio que revelam diferenças das concepções hoje 
vigentes, não obstante, se possa afirmar que estes conceitos que se inscreviam no século 
XVII, ainda estão muito presentes nas narrativas encontradas nas falas de crianças, 
adolescentes e, mesmo, de alguns adultos, que não se colocam na conta apenas da 
ascese cristã. 
 

Os ensinamentos de Von Raumer em torno da educação das meninas são concomitantes 
às práticas sexuais que não tinham por base o segredo. As palavras eram ditas com 
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liberdade entre todos, gestos diretos, discursos sem vergonha. Com a burguesia nascente 
vem o crepúsculo crescente em direção à era vitoriana.  
 
A sexualidade, a partir daí, como sinaliza Foucault, muda-se para dentro das casas. A 

família conjugal a confisca, e absorve-a, inteiramente, na função de procriar. Em torno do 

sexo tudo se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo , faz 
reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de  falar, reservando-se o princípio do 
segredo. O lugar onde a sexualidade é reconhecida, utilitária e fecunda se encontra no 
quarto dos pais. Se o estéril insiste em se mostrar, demasiadamente, vira anormal, 
receberá sanções e as pagará (FOUCAULT, 1988, p.9-10). 
 
O que não pode ser regulado é transfigurado, ou mesmo, expulso, negado ou reduzido. As 
crianças passam a ser entendidas como assexuadas, por isso, interditá-las, situação 
legitimada por “fortes” razões políticas elaboradas para proibir as crianças e adolescentes 
de falarem, passarem a fechar os olhos e os ouvidos, impondo-se silêncios gerais e 
aplicados. 
 

Narrativa contada por uma de nossas pesquisadas sobre sua adolescência e os silêncios 
sobre o sexual que se tornaram necessários, como afirmou: pra não magoar a mãe, que 
embora a considerasse liberal, pensava protegê-la para não vê-la magoada, afinal, o pai já 
o tinha feito, trocando-a por outra mulher  - presentifica-se, aqui, outra das fortes razões 
políticas que fogem ao que se entende por política, central e globalizadora. 
 

Eu fui contar depois. Depois é que.. [...] Eu fui contar depois, depois de velha 
assim. Às vezes a gente, porque você, 22 anos na cara já né. Aí você às vezes. 
Ah não, mas eu namorei 10 meses, meu primeiro namorado e ele nem a mão na 
minha bunda ele passou, minha mãe ria pra caramba. Aí, mas depois que eu fui 
contar, e só isso. A minha primeira relação sexual ela não soube, não sabe. Eu 
não sei como contar pra ela. Isso aí, acho que nem tenho como contar pra ela ( 
Narrativa de B, aluna e professora). 

 
Para Foucault, esses fatos seriam próprios da repressão, que se distingue da interdição 
mantida pela lei penal. A repressão funciona como condenação ao desaparecimento, como 
imposição ao silêncio, como afirmação de inexistência, e a conseqüente constatação de 
que entre tudo, não existe nada para dizer, nem para ver, nem para falar. A hipocrisia é 
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marca inicial da sociedade burguesa. As sexualidades ilegítimas devem ser conjuradas a 
expor-se em outro lugar, lugar onde possam ser reinscritas, senão nos circuitos da 
produção, pelo menos nos lugares dos lucros. 
 
A repressão que se instala desde a época clássica, tem um modo de articular poder, saber 
e sexualidade que somente poderia ser superado pela transgressão às normas e a toda 
uma nova economia dos mecanismos do poder, pois dizer a verdade sobre o sexo é 
também, condicioná-la politicamente. 
 
Foucault denuncia o que denomina conformismo de Freud: as funções normalizadoras da 

psicanálise e todos os efeitos assegurados pela ciência do sexo, a sexologia. O discurso da 
repressão sexual é assim, sustentado, sem dúvida, por ser mais fácil de ser dominado e 
coincide com a implantação do capitalismo. Uma das explicações da hipótese da 
repressão,  mais fácil de ser explicada, diz que, o sexo é reprimido por ser incompatível 
com o trabalho capitalista (dissipador das forças) e da idéia da propriedade (reprodução 
ilegítima). A concepção da sexualidade, sua liberdade se inscreve no plano político mas, 
também no futuro. 
 
Outra questão que justifica a formulação da sexualidade por Foucault, em termos da 
repressão, é o que ele designa por benefício do locutor. Se o sexo é reprimido, o fato de 
falar sobre ele e de sua repressão deixa no ar um viés de transgressão deliberada, e quem 
emprega essa linguagem, fica fora dos domínios do poder e causa desordem à lei, pois 
antecipa a liberdade futura. 
  
Graças ao trabalho de campo, encontro um exemplo de narrativa em que se pode 
perceber, de um lado a repressão embutida na fala da mãe, a necessidade de falar e, por 
outro lado, o anúncio de um futuro em que as relações sexuais de B se tornariam mais 
freqüentes, embora, estivessem marcadas pelo medo e pela culpa que a todo instante 
repetia: 
 

Ela me perguntou: “Você não transou com ele não?” falei assim “ah mãe, que 
isso”. O problema era porque eu não namorava ele, era aqueles namoros de 
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verão. Aí, eu pensei, caramba, se eu falar ela vai ter um treco, porque tudo bem, 
ela sabe que eu gosto muito dele, mas ele não é meu namorado, não é um 
relacionamento que eu tenho fixo. Isso vai dar um trauma nela. Eu repetia, “mãe 
o que é isso, não é assim não, tá pensando que é assim”, e ... foi assim. Eu falo 
pras minhas amigas. (...)acho que a minha mãe finge que acredita. (...)  Ah, eu 
conto, mas aos poucos, eu vou contando. Mas tem coisas que eu acho que não 
tenho que ficar falando (Narrativa de B) 

 
Em A vontade de saber, o primeiro tomo de sua História da sexualidade I, Foucault 
relaciona a questão do discurso da repressão com a utilidade disso, como suporte da velha 
ordem, como forma de pregação, incitação e políticas de contenção dos corpos e dos 
prazeres. O enunciado da opressão e a forma de pregação referem-se mutuamente; 

reforçam-se reciprocamente. A idéia do sexo reprimido não é somente objeto de teoria, é a 
afirmação de uma ordem burguesa que é acompanhada de um discurso destinado a dizer 
uma verdade sobre o sexo, transformar sua realidade, subverter as leis que o regem e 
transmudar seu destino (FOUCAULT,1986, p.13). 
 
A questão para Foucault, em A vontade de Saber, é justamente aquela que interroga a 
sociedade sobre seus poderes e sua hipocrisia, sociedade que fala prolixamente de seu 

próprio silêncio, obstina-se em detalhar o que não diz, denuncia os poderes que exerce e 

promete libertar-se das leis que a fazem funcionar. Como vemos, a ironia é característica 
das denúncias que estão investidas nessas premissas, por isso seu problema a discutir  
tem na investigação dos discursos do poder, o questionamento fundante nesta obra: A 

questão que gostaria de colocar não é por que somos reprimidos, mas por que dizemos, 

com tanta paixão, tanto rancor contra nosso passado mais próximo, contra nosso presente 

e contra nós mesmos , que somos reprimidos? Através de que artifícios de linguagem, 

conseguimos afirmar que ele é negado, que o escondemos, quando utilizamos palavras 

explícitas para mostrá-lo, afirmando-o em sua positividade de poder e de seus efeitos? Que 

caminhos trilhamos para ficarmos em falta com relação ao nosso sexo? 

 
Se tanto falamos em repressão é porque ela está fincada em raízes e razões muito sólidas 
e desmantelá-las não se constitui em tarefa fácil de executar. A partir daí, Foucault levanta 
três dúvidas que considera importantes: (a) a repressão ao sexo seria mesmo histórica? 
Questão histórica; (b) a mecânica do poder representada pela interdição, censura, negação 
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são efetivamente as formas pelas quais o poder se exerce de maneira geral, em qualquer 
sociedade e, infalivelmente, na nossa? Questão histórico-teórica; (c) o discurso crítico que 
se remete à idéia da repressão estaria entrelaçado a um mecanismo de poder, que 
funcionaria sem contestação ou, faria parte de uma rede histórica daquilo que denuncia, a 
própria repressão? Questão histórico-política. 
 
Foucault não trata de dizer e de provar que o poder e o sexo que se enuncia a partir dele é 
mais ou menos tolerante, mas que faz parte de um processo mais antigo que a própria 
hipótese repressiva, e, de acordo como se leia tal processo ele pode nos conduzir, tanto à 
atenuação das interdições quanto a uma forma mais ardilosa ou mais discreta do poder. 
Em suma, trata-se de determinar, em seu funcionamento e em suas razões de ser, o 
regime de poder-saber-prazer que sustenta, entre nós, o discurso sobre a sexualidade 
humana, ou seja, levar em consideração o fato de se falar, quem fala, os lugares e os 
pontos de vista de quem fala, as instituições que exortam a fazê-lo, que armazenam e 
difundem um fato global discursivo ou melhor, a colocação do sexo em discurso. 
 
Tornou-se evidente nos relatos das jovens professoras que, no mundo atual, o discurso da 
não-repressão, da liberalização se constitui, também, em discursos que interrogam a 
sociedade sobre seus saberes. Em nossa sociedade contemporânea os discursos e 
enunciações que os acompanham, persistem em indagar sobre a verdade dos sujeitos com 
tanta ou maior ênfase que em um passado bem próximo de nós, partindo do século XVIII 
até nossos dias. 
 
Na tentativa de melhor compreensão, pelo leitor, dos acontecimentos (conceito foucaultiano 
de processo de descontinuidade dos discursos e da história), assumo os riscos de eleger 
uma extensa narrativa que me foi  relatada onde ficaram explícitos os procedimentos de 
acesso às vozes que serviram de referência às afirmações acima colocadas. 
 

Em um momento que me pareceu propício, de forma a tornar o diálogo mais íntimo e trazer 
de suas recordações as impressões e imagens mais recônditas sobre o sexual, com o 
objetivo de extrair de suas vozes, em narrativas, os constructos que animaram seus 
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segredos mais íntimos de jovens mulheres, já que falaram nas possibilidades de assédios, 
dúvidas e desejos pouco contidos, aprofundei-me, com maior energia e vigor, nesses 
saberes e práticas a mim oferecidos, nesse agora do tempo, sem perder nenhuma nesga 
de tempo que dificultasse a percepção do quanto teriam disposição para avançar sobre o 
tema e desnudarem-se mais nessa narração de seus contos sobre suas próprias histórias 
referenciadas ao sexual e às relações entre os de gênero.  
 

Disposta a provocações, contei-lhes o que apreendi das consultas aos textos de Shere Hite 
e a  seus relatórios de pesquisa sobre o comportamento sexual das mulheres, reunidas no 
livro intitulado Relatório Hite: um profundo estudo sobre a sexualidade feminina (1978)66,  
indagando-lhes se já tinham tomado conhecimento dele. Como a resposta foi negativa, 
sem fazer concessões, principiei com um breve resumo do trabalho, informando-lhes que a 
obra era composta por um número expressivo de dados, tomados a partir de questionários 
que continham questões associadas às mulheres e suas sexualidades, seus prazeres e 
desprazeres, dúvidas e recusas.  
 
Esse relatório, coordenado por uma mulher feminista, fora encomendado pela Organização 
Nacional de Mulheres de Nova York. Hite, ao invés de tomar por base dados estatísticos, 
ilustra cada uma de suas afirmações com dezenas de citações fiéis, retiradas dos 
questionários distribuídos a três mil mulheres, entre 14 e 78 anos, em que estas falam de 
seus mais íntimos sentimentos sobre o sexo. Pela primeira vez, a mulher é ouvida sobre 
sua sexualidade e fala dela com desinibição e desenvoltura, como se fora algo que gostaria 
de abordar, mas não encontrava espaços para tal. 
 
Seu objetivo com essa pesquisa, continuava eu a desafiá-las para que prosseguissem no 
mesmo rumo, era demonstrar que o discurso da submissão extremada das mulheres, tanto 
quanto aquele que afirma que o gozo feminino só poderia se dar através da relação sexual 
heterogâmica, reflete não só o falso discurso de suas patologias e anomalias 
anatomofisiológicas, como o  defeito  original  em  sua   psiquê.  Tais  discursos,  disse-lhes  

                                              
66 Publicado originalmente sob o título The Hite The Hite Report em 1976. 
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afirmando, promovem uma produção chauvinista da sexualidade e mantêm as mulheres 
numa posição secundária na sociedade, questão legitimadora da interrogação constante 
sobre seus saberes.  
 

Ainda, seduzindo-as a se abrirem mais, prossegui revelando que Hite aponta várias formas 
de as mulheres encontrarem a satisfação sexual, a despeito das amarras que lhes são 
colocadas. Por exemplo, descobre ser mais comum do que se pensava a iniciação sexual 
feminina ocorrer por meio da masturbação e, não só da copulação (transa), como registram 
os discursos científicos e moralistas, que as desejam puras e inocentes, até que o 
casamento se cumpra como união monogâmica, heterossexual em que o masculino se 
constitua como ditador da lei e da ordem. Nada de pensamentos libidinosos e corrompidos. 
Entretanto, sobre a masturbação feminina, atribuída à perversão, nada quer se falar, 
escondendo-a sob o manto da pudicícia, reforçadora invisível do sentimento de honra, 
pureza e castidade. Todavia, é fato reconhecido que, desde a mais tenra idade, a criança 
mulher percebe o sentido do prazer orgástico em mexer em certas partes de seu corpo. 
 
Argumenta Hite: raramente se reconhece o fato de que a sexualidade feminina tenha uma 

natureza própria, complexa, e que não se limita à contrapartida lógica daquilo que julgamos 

ser a sexualidade masculina. Afinal, não sem sentido a ciência anatomo-fisiológica em suas 
narrativas, sempre em alta, camufla em seus rituais de transmissão/informação a 
consistência com que hoje se admite a bissexualidade (two-sex-model), subtraindo a 
existência dos órgãos da mulher em sua importância e a sensibilidade orgástica que 
percorre todo seu corpo, através dos discursos da ausência, da falta, do frio, bem como da 
inveja do phalus.  
 
A partir dessas enunciações e informações às jovens professoras que me ouviam com 
muita atenção, agi como no jogo da tempestade de idéias, de modo a que pouco pudessem 
refletir sobre as questões colocadas, pois, certamente, suas respostas viriam impregnadas 
de tudo que fora recalcado até hoje e, eu perdesse o oxigênio necessário, presente na 
arena em que se poderiam desnudar memórias e imagens que me pudessem auxiliar 
nessa busca pelos mecanismos provedores dos processos de subjetivação que permitiram 
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a essas jovens docentes as concepções que construíram sobre a sexualidade e que 
implicam procedimentos didático-pedagógicos em sala de aula que reforçam as ‘menos-

valias’ (das mulheres) e as ‘mais-valias’ (dos homens) no desencontro com as diferenças, 
causando-lhes estranhamentos, incertezas e dificuldades no trato com o tema.  
 
Indaguei, então, de súbito: quando é que vocês descobriram suas sexualidades? 
Quando é que vocês lembram que possuem uma sexualidade? Um corpo de prazer e 
de  vida ? Sublinhei que a criança busca o prazer e a confiança em si mesma, a partir de 
sua sexualidade; daí, na escola presenciarmos comportamentos, como os já citados, e que 
tanto barulho causam, transformarem-se em atividades associadas à necessidade de 
conhecimento de seu próprio corpo e do corpo do outro, na medida em que todos devemos 
educar e não só conferir à família os rituais de transmissão de conhecimentos e 
comportamentos num mundo em que essa transmissão está em declínio, em face de o 
tempo capitalista ser inexorável e ditador de nossas vidas. Assim, vemos a masturbação  
pública generalizar-se, as encenações eróticas tornarem-se lugar comum. Por isso, a 
educação não pode furtar-se mais a identificar seus alunos como seres sexuados e a 
compreendê-los como construtores de sua própria história de vida, de sua história sexual, 
como perceber a intensidade para a aprendizagem dos movimentos históricos de brincar e 
reinventar, com criatividade, as cenas do seu cotidiano, que se mostram eficazes para os 
afastarem das representações ingênuas dos mitos e dos tabus da libido.  
 
Após essa longa intervenção que se estendeu mais que o esperado, considerando as 
fisionomias atônitas e incrédulas que me observavam sem nada dizer, insisti nas perguntas 
e, vagarosamente, o diálogo entre elas retomou seu rumo anterior: 
 
K1: O livro de que você falou traz muitos relatos sobre masturbação?... 
 
Retomei a conversa, na medida em que a pergunta se dirigia a mim, respondendo que sim 
e percebi que conseguia, com as afirmações feitas, responder a algumas dúvidas jamais 
expressadas – os não-ditos que nos angustiam e embalam, não poucas vezes, nossos 
medos. Recuperando o eixo da questão colocada, afirmei que muitos relatos indicaram que 
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um grande número de mulheres entendiam a masturbação como boa e natural, enquanto 
outras se referem a ela associando-a ao pecado e à vergonha.  
 

A partir daí, desafiei-as, ainda mais, com perguntas pouco usuais entre professores e 
alunos, questionando: o que vocês pensam a esse respeito, já que esse tema, até há bem 
pouco tempo, era tratado como uma monstruosidade patológica, constante dos manuais 
escolares e dos discursos pedagógicos como doença e hoje, contraditoriamente, para 
muitos, é sentido de vida?  
 
K1: É, eu cresci ouvindo que dava pêlo na mão, ou então, que o piru ia cair. A criança vai ficar maluca. Vai 
ficar doente, então isso é comum, né? (...) Ah! Hoje eu acho que a masturbação é essencial pra você 
conhecer o seu corpo e pra você saber como indicar ao seu parceiro...(...) Os pontos G que te dão mais 
prazer. (...) Esses pontos que te dão mais prazer, exatamente, porque se você não conhecer, como é que 
você vai sentir prazer numa relação a dois. Então, é extremamente necessário. 
 

O diálogo referido a um passado de patologização da masturbação toma o rumo das 
narrativas de libertação, produto dos muitos discursos atualmente veiculados, entre as 
jovens, nas revistas femininas, em algumas organizações midiáticas, nem sempre 
pornográficos; orientações médicas, entre outras. Questão que vem reforçar a ênfase que 
Foucault confere a sua tese da não repressão discursiva em torno do sexual.  
 
B: Você tem que se conhecer primeiro né, pra passar pra ele, pra ele saber o que  ele vai fazer. Observa-se 
nesta fala, uma mudança de comportamento em relação ao sexo das mulheres, uma ruptura nos discursos 
historicamente construídos que apontam para a linearidade da passividade feminina, atualmente e 
principalmente a nova geração faz questão de sentir prazer compartilhado e não submetido aos usos dos 
desejos de posse do masculino.  
 

O diálogo vai tornando-se mais interessante sob o ponto de vista desta pesquisa, na 
medida em que me aproximo das condições expostas à compreensão da defasagem entre 
os discursos proferidos por estas jovens, suas atividades e concepções sobre o sexual em 
seus entrelaçamentos e implicações no trabalho docente. Trata-se de identificar como e 
porque os regimes de verdades constitutivos dos sujeitos contribuem para a formação de 
outros sujeitos que servirão de alicerce aos pensamentos e imagens das gerações futuras. 
 
K1: É a mesma coisa, o homem ele sabe o que vai pedir a você pra ele ter prazer. Sabe “ah, faz isso, faz 
aquilo”, por quê? Porque ele se masturba, se masturbou a vida toda, por isso ele conhece o corpo dele, ele 
sabe onde é o ponto fraco dele. Então nós temos que fazer a mesma coisa sem preconceito nenhum, pois, o 
mesmo direito que o homem tem, a mulher tem, entendeu, e a gente tá em busca do prazer. 
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B.: Se o homem pode, a mulher também pode. (...)  Concordo com a K1, as palavras dela são as minhas 
palavras. Exato, no meu caso, a minha descoberta foi tudo na primeira vez,, assim, sem nenhum assim. Eu 
com ele, assim. Eu tinha, eu comecei a ficar com ele de 16 pra 18 anos, um tempo assim, a gente ficava sem 
se ver. Ele foi o primeiro a me acariciar, era mão no peito, ele foi tudo, ele foi o primeiro em tudo, então foi 
através dele que eu me descobri, entendeu?  
 
Nesta narrativa, a idealização do primeiro amor, do primeiro beijo, da primeira transa, como 
já comentamos acerca de outras narrativas. Idealização cantada em prosa e verso pelo 
romantismo, como movimento histórico que designa uma maneira de comportar-se, de agir 
e interpretar a realidade. Estilo literário que sempre existiu e se construiu como um grande 
formador de imagens em nossas jovens de ontem e de hoje, por caracterizar-se tanto pelo 
estado emotivo de devaneio quanto por atitudes de extrema rebeldia e rupturas 
comportamentais (libertação das amarras sociais como possibilidades). 
 
Como vemos, para Foucault, não se trata de dizer que a interdição ao sexo não existe e 
que é uma ilusão assim pensar; todavia, a ilusão está em fazer da interdição o elemento 
fundamental e constituinte de uma história que se escreveu sobre o sexo a partir da Idade 
Moderna. Todos os elementos negativos, tais como: proibições, interdições, recusas, 
censuras, negações associados a uma hipótese repressiva indicam que existe uma função 
tática e local numa enunciação discursiva, numa técnica de poder e numa vontade de saber 
que não pode se reduzir a isso. Por isso, nesta obra, Foucault vai em busca das instâncias 
de produção discursiva, de produção de poder, e de uma história dessas instâncias e 
suas transformações. 
 
Como conclui, a colocação do sexo em discurso ao invés de ser restringida, foi, ao 
contrário, submetida a processos de incitação crescente que chegam até os nossos dias, 
pois as técnicas exercidas não obedecem a um princípio de seleção rigorosa, ao invés, 
passam pela implantação de sexualidades polimorfas, onde a vontade de saber passa a se 
constituir como uma ciência da sexualidade e de seus comportamentos – a  sexologia. 
 
O século XVII seria o início da ordem repressiva ao sexual que o reduz ao nível da 
linguagem e controla sua livre circulação nos discursos, expurgando-o das coisas ditas, 
impondo-se o silêncio e a censura. Todavia, esses últimos séculos se mostram bem 
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diferentes, pois se estabelece em torno do sexo uma verdadeira parafernália discursiva. 
Novas regras de decência depuraram as palavras, codificaram toda uma retórica da alusão 
e da metáfora, surge um polícia dos enunciados, definindo-se onde, quem e quando se 
poderia dele falar, estabeleceram-se lugares, senão de silêncio e comedimento, pelo 
menos de tato e discrição, como entre pais e filhos; educadores e seus alunos; patrões e 
empregados, que se inscreve em toda uma política da linguagem e da palavra, que 
acompanhou, outrora, as redistribuições sociais por toda a época clássica. Evidentemente, 
o encarceramento dos discursos livres sobre o sexo provocou uma inundação, um contra-
efeito com a valorização do discurso indecente. Mas o mais importante é a multiplicação 
dos discursos sobre o sexo no campo próprio do poder, representado por toda uma série 
de incitações institucionais a que se fale dele cada vez mais. 
 
Tanto M quanto sua mãe entendem a liberdade, a confiança e o diálogo franco entre as 
duas, como um encontro liberto das amarras do poder e do controle, todavia, aí se 
produzem  sujeitos de verdade e uma posição dos sujeitos nos discursos que se reduzem 
aos ditames dominantes. Se considerarmos, como Benjamin (1993), que o aconselhar (da 
mãe) é estímulo à continuação da história diária que está sendo narrada, vemos persistir a 
estratégia do poder em incitar o sexo a mostrar-se. Se argumentarmos, ainda, como o 
filósofo, que o romance que se narra coloca em cena um herói desorientado e que toda 

ação se constitui como uma busca, seu sucesso ou seu fracasso, permito-me deduzir que, 
leitor do romance (no caso, a mãe de M), persegue o mesmo objetivo, a busca assídua, na 

leitura, do que pode ou não ser lido com um sentido explícito e reconhecido, que, a meu 
ver, trata-se de discurso que está situado no âmbito da vontade de saber e da confissão, 
sob forma mais contemporânea de disciplinação, não obstante já se constitui como uma 
descontinuidade histórica nos comportamentos sexuais que avança para a noção de exame 
de si e, finalmente para a concepção de cuidado de si no uso dos prazeres (principalmente, 
os prazeres da carne), como veremos a seguir.  
 
Retomando a história da sexualidade, analisada por Foucault, veremos que depois do 
Concílio de Trento, no século XVIII, as questões, antes, formuladas na confissão passam a 
evitar alguns detalhes, anteriormente, considerados como da máxima importância para uma 
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boa confissão: a posição dos parceiros no ato sexual, atitudes tomadas, gestos, toques, 
momento exato do prazer, etc., a discrição é cada vez mais recomendada, os pecados 
contra a pureza merecem muito mais reservas, principalmente no trato com as crianças. 
 
Todavia, torna-se mais freqüente policiar a linguagem e a extensão da confissão da carne. 
Multiplicam-se os momentos cotidianos dedicados à confissão com a Contra-Reforma, 
impondo-se, com ela, regras meticulosas de exame de si mesmo, com aumento da 
importância da penitência. Que passa a velar sobre todos os pensamentos, desejos, 
volúpias carnais, deleites, movimentos simultâneos da alma e do corpo, todos os detalhes 
devem constituir, a partir de então, o jogo da confissão e da redenção espiritual. O sexo de 
acordo com a nova pastoral deve ser dito em seus mínimos detalhes em que sugestões, 
correlações de pensamentos e suas mais finas ramificações devem ser ditas. A carne 
passa a fazer parte de todo um aparato disciplinar em que ela é origem de todos os 
pecados, das inquietações do desejo e os mais secretos pensamentos. Todos são 
exortados a examinar as faculdades secretas de suas almas; da exatidão de todos os seus 
sentidos, da memória, das palavras e ações, os sonhos para que não se cais na tentação 
do consentimento. As palavras dos padres eram: examinai-vos, examinai-vos, examinai-
vos. 
 
Um discurso obediente e ativo era resultado desse exame de si mesmo e da interdição de 
todos os desvios na linha de limite entre o corpo e a alma, todavia, esta idéia de colocar-se 
o sexo em discurso vem desde uma tradição ascética e monástica, que o século XVII 
transformou em norma para todos. Segundo Foucault(1988,p.25) a pastoral cristã inscreveu 

a tarefa de passar tudo que se refere ao sexo pelo crivo interminável da palavra. 
 
Assim, a pastoral cristã do século XVII se projeta na literatura e nas obras de arte, 
escandalosas ou não. Tudo que podia ser dito, e mesmo aquilo que não podia ser dito 
transforma-se pela arte, nas músicas dos trovadores e românticos, nas narrativas poéticas 
e prosas, no relato de vidas secretas através de narrativas de aventuras em que estão 
presentes os prazeres e sensações do sexo. Apresento, para exemplificar, um poema de 
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Manoel Bandeira(1967,p.326), publicado em 1948, mas que representa a idealização da 
figura feminina, presente nas manifestações literárias que se registram desde o século XII. 
 

Letra para uma valsa romântica 
A tarde agoniza 

Ao santo acalanto 
Da noturna brisa. 

E eu, que também morro 
Morro sem consolo, 
Senão vens, Elisa! 

 
Aí nem te humaniza 
O pranto que tanto 
Nas faces desliza 

Do amante que pede 
Suplicantemente 
Teu amor, Elisa! 

 
Ri, desdenha, pisa! 

Meu canto, no entanto, 
Mais te diviniza, 
Mulher diferente, 
Tão indiferente, 

Desumana Elisa! 
 

 
Benjamin (1993) nos ensina que, o que distingue o romance de todas as outras formas de prosa – 

contos de fadas, sagas, provérbios, farsas – é que ele nem provém da tradição oral nem a alimenta (...) isto o 

distingue, sobretudo, da narrativa, que representa na prosa, o espírito épico em toda sua pureza. Esta 
argumentação  uma das estratégias de poder a que se refere Foucault no trato com as 
oposições e, em particular, com a questão do incluído e excluído, com a pastoral cristã o 
sexo se transporta para outros lugares onde pode ser falado e assimilado pelas populações 
no jogo dos poderes e saberes, encaminha-se para as artes, para os romances e poesias 
que retratam o cotidiano sexual sem os limites determinados. Inseridos nessa perspectiva 
estão os poemas lírico-amorosos de Castro Alves, de meados do século XIX. 
 

Primeira Sombra 
Marieta  

Como o gênio da noite, que desata 
O véu de rendas sobre a espádua nua, 

Ela solta os cabelos ...Bate a lua 
Nas alvas dobras de um lençol de prata. 
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O seio virginal, que a mão recata, 
Embalde o prende a mão ... cresce, flutua ... 

Sonha a moça ao relento ... Além na rua 
Preludia um violão na serenata!... 

 
...Furtivos passos morrem no lajedo... 
Resvala a escada do balcão discreta... 
Matam lábios os beijos em segredo... 

 
Afoga-me os suspiros, Marieta! 

Ó surpresa! Ó palor! Ó pranto! Ó medo! 
Ai! Noites de Romeu e Julieta!... 

 

Com efeito, a exemplo das “ordens” colocadas pela pastoral cristã, que procurava produzir 
efeitos específicos sobre o desejo – efeitos de dominação e desinteresse, mas também, 
efeito de conversão espiritual, efeito físico das dores de resistência às tentações do sexo. O 
mais importante, entretanto, é que o homem e mulher ocidental de três séculos para cá se 
viu encurralado dentro de uma profusão de discursos, analíticos, com efeitos múltiplos de  
deslocamento, de intensificação, de reorientação e de transformação do próprio desejo de 
cada um. Daí ser impossível destacar a idéia da censura e da repressão como peça mais 
importante da engrenagem em que se articula sexualidade e vida, como vimos, se 
construiu toda uma aparelhagem para a produção de discursos sobre o sexo, susceptíveis 
de funcionar e de serem efeito de sua própria economia, conforme mais uma vez, nos 
ensina Foucault em sua análise sobre a hipótese da repressão que rejeita por ter como 
paradigma teórico-metodológico as relações de poder e saber, a constituição de sujeitos e 
o estudo das instituições de dominação. 
 
Por volta do século XVIII, cresce no seio das ações discursivas um outro tipo de incitação 
política, econômica e técnica para falar do sexo, não uma teoria geral da sexualidade, mas 
a formulação de um discurso que não se ativesse unicamente aos aspectos morais, mas de 
uma  nova lógica e uma outra racionalidade que deve superar a repulsa antes 
demonstrada, sob a premissa de que se deve falar do sexo publicamente de forma a não 
distinguir o lícito do ilícito; deve-se dele falar de forma ordenada e sistemática; não se deve 
julgá-lo mas, administrá-lo, exigindo-se gestão e regido por discursos analíticos que 
desembocam em uma polícia do sexo, não como princípio da ordem, mas como 
maximização ordenada das forças coletivas e individuais.. Isto é, regular-se o sexo por 
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meio de discursos úteis e públicos e não pela simples proibição. Um dos exemplos a citar 
foi o empreendimento das técnicas de poder relacionado à população, como problema 
econômico e político que se volta para o aumento da riqueza, para a necessidade de mão-
de-obra, para equilíbrio de seu crescimento (teses de Malthus) e as fontes de reprodução 
do trabalho de que dispõem. 
 
Essa é a primeira vez em que a sociedade reafirma seu futuro, não somente ligado aos 
números, ou às virtudes dos cidadãos, nem mesmo às regras de casamento ou à 
organização familiar, mas à forma com que cada um faz uso de seu sexo, em que a 
conduta da população é tomada, ao mesmo tempo, como objeto de análise e alvo de 
intervenção. Passa-se das teses populacionais às tentativas de regulação mais refinadas, 
objetivas e urgentes em que se pregam as uniões produtivas (higienistas), mas, que  
deveriam, também, nortear os que devem nascer e os que não devem (eugenismo). 
 
Uma verdadeira economia política das populações surge a partir da análise das condutas 
sexuais, de suas determinações e efeitos, sempre nos limites entre o biológico e o 
econômico: os racismos dos séculos XIX e XX se inscrevem nessa ordem dos discursos, 
bem como exortações morais e religiosas de controle sistemático do comportamento sexual 
dos casais sob a égide de uma conduta econômica e políticas deliberadas. 
 
O sexo das crianças, antes livre e sem preconceitos, passa ser reconhecido por meio das 
concepções médicas e da puericultura. Desaparecem as vozes das crianças em torno de 
seus sexos, afastando as possibilidades da liberdade narrativa e de dialogar entre pais e 
filhos, professores e alunos, adultos e crianças; no entanto, não se fala menos do sexo, 
apenas fala-se de outra forma, são outras pessoas que têm o direito de falar de outros 
pontos de vista, de modo a produzir outros efeitos. 
 
Foucault utiliza a análise dos colégios do século XVIII, para indicar com exemplos, esta 
outra forma de falar sobre o sexo: os dispositivos arquitetônicos, os regulamentos 
disciplinares, as autoridades em estado de alerta contínuo, as punições e 
responsabilidades, o espaço da sala de aula, a forma das mesas, o arranjo dos pátios de 
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recreio, os dormitórios, separados por cortinas ou não, os regulamentos de vigilância do 
sono, tudo fala continuamente do sexo. Trata-se do discurso interno da instituição, aquilo 
que ela profere para si mesma e faz funcionar. Sempre há a se destacar que a sexualidade 
existe, por isso, deve ser controlada disciplinada, classificada e ordenada. 
 
Ao final do século XVIII, o sexo do colegial se transforma de maneira insólita em um 
problema público em que devem atuar com veemência médicos, diretores e professores, 
que passam a orientar as famílias; os pedagogos devem elaborar projetos e submetê-los às 
autoridades competentes, são feitas muitas recomendações aos alunos e, para eles, são 
redigidos manuais e livros de exortação aos bons costumes, preceitos, pareceres, 
advertências de ordem médica, esquemas de reformas e planos de instituições exitosas, no 
campo educacional. 
 
Foucault (1988) nos alerta: seria inexato dizer que a instituição escolar impôs silêncio geral 
ao sexo das crianças e dos adolescentes; pelo contrário, desde o século XVIII, são 
estabelecidos pontos de implantação diferentes, codificação de conteúdos e qualificação 
dos interlocutores, fato idêntico ao observado nas famílias e demais instituições, de modo a 
fixar a sexualidade e fazer dela seu suporte de permanência. 
 
Políticas que pretendiam assegurar uma vontade de saber sobre o sexual, para discipliná-lo 
e colocá-lo em lugar determinado pelo universalismo que lhe caberia cumprir, muitas vezes, 
não conseguiam assegurar suas pretensões afirmadas pela resistência à dominação e ao 
controle, deste modo situações que se mantiveram por séculos como questões abertas, se 
viram marginalizadas e colocadas em seus guetos de vergonha e concupiscência, como o 
que foi retratado por uma de nossas entrevistadas que havia estudado em um colégio só de 
meninas: 

 
Eramos só meninas. Entrou meninos, mas quando entrou eu já tava na 8ª série e eram 
garotinhos, eram os nossos filhinhos. Foi um colégio que eu acho que teria a maior 
necessidade de ter educação sexual era ali, porque tinham internas, as meninas ficavam com 
um fogo! Olha no dia que tinha algum evento no colégio, que tinha educação muito autoritária 
e chegavam os meninos do colégio XY. Meu Deus, nossa, aquele colégio ficava pequeno, 
eram as saias daqui iam pra cá, porque na entrada tinha que ter uma altura, só podia ser no 
máximo 4 dedos acima do joelho, e aquela coisa toda, nem sei como é que tá agora, né. Olha, 
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mas as meninas tinham um fogo, aí subiam, chegavam na sala, a saia já tava aqui (bem 
acima do exigido). Olha, não é brincadeira e, ainda, tinha as internas que ficavam a semana 
toda, quer dizer, a incidência de homossexualismo ali, era muito grande. 
 
[...] Lá dentro a gente sabia quem eram, elas eram assumidas mesmo, entendeu. Tinha casos 
de homossexualismo ali, teve casos até interessante de meninas que não eram e depois que 
saíram dela, se tornaram, descobriram ser homossexuais. Eu tenho até hoje duas amigas que 
eu conheci lá, as duas,  não falam, mas a gente sente. Foi o caso mais próximo de mim, então 
quer dizer, depois uma incidência muito grande, até meninas. Teve caso de meninas 
engravidando do cozinheiro que era o ser masculino que tinha dentro daquele colégio. Lixeiro 
chegava lá, era uma algazarra, era uma coisa horrível. Não perdoava, não deixava passar 
nada, elas eram desesperadas. Gente eu ficava olhando aquilo, então era um colégio que 
deveria ter a educação sexual como disciplina curricular, ali deveria ser assim realmente. Os 
meninos contribuíram pra aumentar a população né. Quando entraram os galalaos aí pronto, 
aí era briga todo dia por causa de menino, porque até os mais feinhos se davam bem, até os 
que não arrumavam ninguém em outro colégio, lá arrumavam, porque era briga por ele, então 
quer dizer, tinha que ser trabalhado isso na cabeça das meninas porque é difícil, você vive 
numa cultura heterogênea, você vai prum local e elas que passavam a semana toda só iam 
pra casa na sexta. Quer dizer só ficavam sábado e domingo em casa. Não dava pra família 
interferir. 
 
[...] Tocava o toque de recolher elas iam dormir, 10 horas da noite elas tinham que tá 
dormindo, então quer dizer, aquela coisa e realmente elas eram muito reprimidas em relação 
ao sexo. E aconteceu o que aconteceu, um monte de grávida, casos de homossexualismo 
feminino. Claro, pode ter ocorrido mesmo de ser da personalidade das meninas, pode, mas 
muitas das vezes também...era fogo, mesmo. 
 
[...] O tempo todas assim juntas deve ter contribuído pra isso, elas ficavam de segunda a 
sexta lá, qual forma que elas tinham de prazer, só uma com a outra, entendeu. Uma prima 
minha, que ficou interna um mês, me disse: é horrível, aquelas meninas faltam te atacar de 
madrugada”. Ela ficou apavorada e me contou que estava dormindo daqui a pouco, na noite, 
vinha uma mãozinha em cima dela. Era uma gracinha, era uma cafungada no ouvido dela. Era 
um inferno, a noite aquilo ali era um inferno. Elas não respeitavam mesmo, iam no banheiro, 
tomavam banho, entendeu, aquela. Era horrível, e não tinha educação sexual, era um colégio 
que precisava e não tinha nenhuma informação, até pelo contrário, era muito severo nisso, 
cheio de princípios. 

 
Outro foco de intervenções das políticas sobre o sexo, ocorre em finais do século XVIII e 
início do XIX, quando se constituem os discursos especializados da medicina (doença dos 
nervos, Psiquiatria, onanismo, normas contra a concepção, etiologia das doenças mentais 
e, em especial, as perversões sexuais), que se colocam ao lado da justiça penal fazendo 
da sexualidade um foco de crimes inescrupulosos e antinaturais. Enfim, tratando de efetivar 
a filtragem da sexualidade dos casais, dos filhos e filhas, com a premissa de proteção, 
separação e prevenção, despertam-se atenções para o sexual o que impele a que dele se 
fale, utilizando-se de estratégias, tais como: diagnósticos, relatórios, terapias, que se 
introjetam nas consciências como um perigo constante e incessante, do qual se requer por 
em discurso. 
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Ressalte-se que o sexo não deixou de incitar uma espécie de erotismo discursivo 
generalizado, que não se multiplicou fora do poder ou contra ele, mas em seu interior, onde 
ele mais se exercia e, simultaneamente, como estratégia para esse exercício. Como 
esclarece Foucault, talvez nenhuma outra sociedade tenha acumulado tão grande número 
de discursos sobre o sexo em tão curto espaço de tempo, quanto a nossa. 
 
Os discursos elaborados em relação à sexualidade, tanto pela escola, pelos dirigentes 
espirituais, pela pedagogia, como pela ciência, toma como núcleo central a instituição 
familiar reorganizada a partir de finais do século XVII por laços afetivos de maior 
intensidade na tentativa de serem reduzidos os perigos irredutíveis que poderiam causar as 
interferências entre uma sexualidade anormal e uma aliança desviada. 
 

Cabe sinalizar que, historicamente, o dispositivo das alianças continha as leis e os 
interditos, muito menos contra o desejo incestuoso, mas contra as implicações que 
poderiam obscurecer estes privilégios das alianças.  Como a família a partir do século 
XVIII, torna-se o lugar privilegiado de afetos, de sentimentos, de amor e prazer não sendo 
difícil de concluir que ela nasça incestuosa, como afirma Foucault. Então, se a família, 
numa sociedade como a nossa, é o foco mais ativo da sexualidade, diferentemente das 
sociedades que trazem os dispositivos da aliança como indispensáveis, o incesto por 
motivos diferenciados destas, é continuamente requerido e recusado. É objeto de obsessão 
e de apelo, mistério temido e segredo. Aparece como interdito na família posto que, 
representa o dispositivo da aliança, mas é continuamente solicitado para que a família dê 
continuidade ao seu papel de elemento ativo de incitação à sexualidade. Tudo se dá 
porque  família se constitui como permutador da sexualidade com o dispositivo da aliança 

ao transportar a lei e a dimensão do jurídico para a sexualidade e a economia do prazer e a 

intensidade das sensações para o regime das alianças (Foucault, 103). 
 
É nesta perspectiva que vem se alojar os primórdios da psicanálise com o mestre de Freud, 
Charcot, que colocava, para além do modelo neurológico, as relações familiares em suas 
análises sobre a sexualidade; entretanto, para Foucault, ali ainda se faziam presentes 
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técnicas de confessar a sexualidade dentro dos campos estritos da lei da aliança, do 
parentesco e das possibilidades do incesto, mantendo, portanto, os jogos da sexualidade 
sob a égide dos sistemas de alianças que hoje desempenham um papel inverso: é o 
dispositivo da sexualidade que sustenta o dispositivo da aliança. Portanto, outra ordem, 
outro domínio. 
 
Em suma, três séculos foram suficientes para inverterem-se, lentamente, as posições em 
relação à sexualidade67 e à família: na pastoral cristã o dispositivo da aliança se impunha 
com a codificação da carne, sem deixar de lado sua composição jurídica; com a psicanálise 
a sexualidade toma corpo superando as regras da aliança que  vêem impregnadas pelo 
desejo e pelas relações de poder, que em nossa contemporaneidade mais se acirram sob o 
signo da liberdade sexual. 
 
Para Foucault, em sua nova fase, a sexualidade é tida como uma experiência que significa 
mais do que a recusa da hipótese repressiva, o que requer abandonar, simplesmente e 
sem reducionismos, o problema de que a sexualidade é reprimida por padrões que se 
concentram no econômico. Cumpre, portanto, elaborar a sexualidade como uma 
genealogia do homem do desejo o que exige um retorno à Antigüidade, questão que 
Foucault passa a tratar oito anos depois, escrevendo O uso dos prazeres e O cuidado de 

si, a partir de deslocamentos teóricos situados no eixo do poder, que vai da analítica que se 
observou em A vontade de saber às tecnologias de governo, que serão focalizadas, ainda 
que timidamente, nos dois volumes subseqüentes da História da sexualidade, cujos 
estudos permitiram a seu autor mostrar o surgimento de um eu(si) estético. Teoria 
importante aos destinos da consecução de nossos objetivos em relação ao tema central 
que é a sexualidade, entendida aqui como questão central no desmantelamento de 

                                              
67  As sociedades modernas a partir do século XVIII, instalaram um outro dispositivo de poder que se superpõe ao 
dispositivo de alianças em que o interdito fundante é o incesto e que se instala sob o signo da lei e do direito, trata-se da 
sexualidade, como saber, poder e controle. Ambos os dispositivos têm por base os parceiros sexuais, porém de modo 
diferenciado. O primeiro define um sistema de regras em torno do permitido e do proibido, entre o prescrito e o ilícito. Ele 
trata de  reproduzir a trama das relações e manter as leis que as regem, para ele o importante é o vínculo entre os 
parceiros com status definido. Para o dispositivo da sexualidade seu funcionamento demanda técnicas móveis, polimorfas 
e conjunturais de poder; engendra uma enorme extensão de domínios e formas de controle; é de grande importância as 
sensações do corpo, a qualidade dos prazeres e a natureza das impressões. O primeiro se articula fortemente à questão 
da economia e das riquezas, enquanto o segundo, se desenvolve através de articulações sutis e múltiplas em que o corpo 
é o principal investimento (FOUCAULT, 1986, p.101). 
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concepções e práticas arraigadas de preconceitos e pudores que vão implicar uma prática 
docente asséptica, normalizadora e desprazerosa. 
 
 

2.3.3  Foucault em o uso dos prazeres 
 
O pensamento foucaultiano é sempre um pensamento potencialmente criativo e 
compromissado com uma coerência e com um horizonte de liberdade que faz de suas 
teses uma constante procura da qual se alimenta. O tempo passou e Foucault, 
conservando o objetivo de investigar como se constituiu a sexualidade no século XIX, nas 
sociedades ocidentais modernas, faz um recuo no tempo como uma experiência histórica e 
resolve abordar analisar as semelhanças e diferenças da modernidade, desde a narrativa 
cristã até à Antigüidade greco-romana, centrando sua análise, a partir da sexualidade, por 
sua importância na construção do sujeito e de uma hermenêutica de si. 
 
Partindo da noção de uso dos prazeres – chèris aphrodisiõn  - procura destacar os modos 
de subjetivação a que tal conceito se refere: conteúdo ético, tipos de sujeição, formas de 
construção de si e de uma teleologia moral, de modo a demarcar alguns traços que 
caracterizam os processos pelos quais o comportamento sexual foi se constituindo no 
pensamento grego clássico. Entendo que a cultura grega tinha sua existência, seu status e 
suas regras, como a prática do regime de saúde, a da gestão da casa e a corte amorosa; 
Foucault nos esclareceu a maneira pela qual o pensamento médico e filosófico elaborou  
esse uso dos prazeres, formulando temas de austeridade em relação ao corpo, a relação 
com a esposa, a relação com os rapazes e a relação com a verdade. 
 
Sem abandonar a idéia de que a repressão não se constitui o aspecto mais importante da 
questão, pois este modo de pensar deixaria de fora a própria historicidade do objeto de 
estudo, transformando a sexualidade como um invariante, decide investigar: por que a 
atividade sexual foi objeto de uma preocupação moral, de um cuidado ético essencialmente 
associado a um conjunto denominado de técnicas de si ou práticas de si? Outra questão 
também se enuncia: como, desde o pensamento grego clássico, passando pela doutrina e 
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pastoral cristã da carne, as pessoas são levadas a se reconhecerem como sujeitos morais 
da conduta sexual? 
 
Em O uso dos Prazeres, Foucault estuda, como a atividade sexual se constitui na Grécia 
Clássica como pertencente ao âmbito da prática moral e o modo de subjetivação inserido 
em um projeto de uma estética da existência, a partir da educação, do exercício da 
temperança, do bom uso dos prazeres, do domínio de si e dos outros, além da apreensão e 
manutenção da liberdade e da verdade, surgindo a partir daí o embrião de sua concepção 
de amizade como constante recriação de si mesmo, sendo descrita por ele como uma 
forma de subjetivação coletiva. 
 
Em A vontade de saber, Foucault defende o poder como uma multiplicidade de relações de 
força, já no curso do Collège de France, de 7 de janeiro de 197668, o poder passa a ser 
compreendido como conflito guerreiro do poder. O conceito de poder nestes dois últimos 
volumes de teses sobre o sexual passa por uma tipologia de poder que se amplia para o 
conjunto das demais outras relações sociais; isso se torna possível, porque essa 
concepção é substituída pelo conceito de governo, daí dizer-se que a noção foucaultiana 
de poder, nestas obras que se entrelaçam às concepções elaboradas por Foucault nos 
cursos que proferiu no Collège de France, de 1976-1984, dobra69, desdobra-se e desloca-
se. 
 
Tanto em O uso dos prazeres quanto em O cuidado de si, Foucault nos fala do governo, da 
condução, do domínio de si, dos prazeres (no sentido da continência), daí entender-se 
melhor a continuidade entre ética e política, característica da Antigüidade onde se operam 
os conceitos de governo, condução, direção (de si, dos prazeres, da casa e da pólis) com o 
conceito de poder.  
 

                                              
68  Cf. Cours du 7 janvier 1976. Dits et Écrits, III:173. 
69  Segundo Deleuze, em A vida como obra de arte, p.122-123; Rachar as coisas, rachar as palavras, pp. 115-117, o jogo 
com os termos dobra, redobra, desdobra, nos informa que a subjetivação é uma dobra, um afetar-se a si mesmo, uma 
redobra da linha de poder. Para que esta redobra aconteça, é necessário a linha de poder se desdobrar, se transformar 
numa relação social. 
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Na introdução a O uso dos prazeres, as teses foucaultianas descrevem um projeto original, 
não mais a reconstrução da sexualidade como objeto de saber, como no primeiro volume 
de a História da sexualidade I; agora seu objetivo é antes uma história da sexualidade 
como experiência que conduz os indivíduos a se identificarem como sujeitos de uma dada 
sexualidade, conceito já utilizado em História da loucura. A reintrodução do conceito de 
experiência é, acima de tudo, uma forma de relacionar os seus três eixos de sua 
genealogia – os domínios do saber; os tipos de normatividade e as formas de subjetividade 
e, sobretudo, uma abordagem que se insere numa práxis espiritual e ascética, ou seja, as 
transformações que os sujeitos tendem a experimentar para alcançar outra forma de ser. 
 
Para Foucault o homem é um sujeito de experiências, pois no curso da história ele não 
cessou de construir-se a si mesmo, ou melhor, de transmudar-se continuamente o nível de 
sua subjetividade, de construir-se numa série infinita e múltipla de subjetividades diferentes 
que nunca atingem seu final. Como exemplo bem atual, mas também, histórico, a narrativa 
de K: 

 

Eu sempre achei assim, que eu ia fazer Direito, como meu padrasto, eu pensava 
em ser juíza, essas coisas que eu vejo em filme pra poder ajudar as pessoas 
na legislação, pra poder auxiliar as pessoas, então sempre estudei pra  isso, 
sempre tive isso na cabeça, então não me preocupei, eu já tinha na cabeça o 
que eu queria desde muito cedo. 
  
Eu acho que eu sempre fui assim, como eu falei acho que a palavra que me 
denomina é ser carente, por isso, sempre tive muitos amigos, e quando você 
tem muitos amigos você tem que descobrir que aquele fulaninho não gosta do 
outro fulaninho que é teu amigo. Então você tem que ter uma sensibilidade 
muito grande. Então, eu sempre tive esse jogo de cintura muito grande, essa 
percepção. Eu acho que um professor tem que ter isso muito bem, pra perceber 
o que ele tem na sala de aula, entendeu. Afirma-nos Ka em sua grande 
veemência 
 
Meu desejo em relação à escola é auxiliar as pessoas. Não ajudar, não dar o 
peixe, mas sim, ensinar a pescar. Eu acho, que essa é a formação da escola 
é contraditória porque tive professoras que eu lembro até hoje e outras que 
eu odeio até hoje. Putz grila, tem umas quê! Olha!  tudo que elas podiam fazer 
de errado dentro de uma sala de aula elas fizeram, eu acho que isso é um 
espelho. Como eu não tenho experiência, então essa se torna a minha 
experiência, porque eu já passei pela escola. Eu não fiz normal, vim direto 
pra Pedagogia e para auxiliar na educação de adultos aqui na Faculdade. 
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As teses em O uso dos prazeres fazem parte das reflexões sobre a ética sexual na Grécia 
antiga, lá são analisadas as técnicas de si a partir da problematização moral das ações 
sexuais.  
 
Neste trabalho, o amor entre um homem mais velho e um rapaz constituía uma 
possibilidade aceita, porém não isenta de problematizações e sobre ele muito foi escrito. 
 
A questão do comportamento bissexual implica uma relação transitória e, muitas vezes, 
descrita como de amor, amor entre dois homens, sendo um bem jovem e o outro muito 
mais velho e casado. A possibilidade da bissexualidade na Grécia é descrita por Foucault 
como possibilidade de relacionamento entre os homens, na medida em que os homens 
mais velhos tinham esposas, mantendo com os rapazes uma relação do tipo transitória, 
que eram tidas como relações de verdadeiro amor. O recorte de proibições contidos na 
sociedade grega era bem diferente da atual: 

 

Os gregos não opunham, como duas escolhas excludentes, como dois tipos de 
comportamento radicalmente diferentes, o amor ao seu próprio sexo ao amor 
pelo sexo oposto. As linhas de demarcação não seguiam uma tal fronteira. A 
oposição entre um homem temperante e senhor de si e aquele que se entregava 
aos prazeres era, do ponto de vista da moral, muito mais importante que aquilo 
que distinguia, entre elas, as categorias de prazer às quais era possível 
consagrar-se mais livremente. Ter costumes frouxos consistia em não saber 
resistir nem às mulheres nem aos rapazes, sem que este último caso fosse mais 
grave que o outro (FOUCAULT, 1985, p.167) 

 
A sociedade grega trazendo o masculino como figura central, como modelo de virtude e 
beleza, não poderia considerar o amor entre os homens como uma relação homossexual. A 
leitura de Foucault nos leva a refletir sobre essa sociedade: nela a intensidade do papel 
masculino é da maior importância, pois este se encontra definitivamente marcado nos 
lugares de maior realce. O masculino é entendido como objeto de contemplação, desejo, 
amor, momento histórico em que os homens se encantam com os adolescentes, numa 
relação em que se mesclam paixão e a educação para o exercício da cidadania. Essa 
relação tem, portanto, um caráter pedagógico de preparação do rapaz para o exercício da 
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vida na cidade. Todavia, existiria alguma diferença entre a paixão por um homem e a 
paixão por uma mulher? O amor que se pode sentir por um homem é o mesmo que se 
pode sentir por uma mulher? É o contexto sócio cultural e a mutilplicidade das referências 
históricas os grande articuladores dessa resposta. 
 

[...] encontra-se no discurso de Pausânias uma teoria dos dois amores, 

segundo ela, Urânius, o celeste, dirige-se exclusivamente aos rapazes (...) a 

linha de demarcação entre um amor homossexual e um amor heterossexual é a 

linha de demarcação entre o amor que os homens de baixa espécie 

experimentam e, que tem por objeto tanto as mulheres como os rapazes, que 

vivem o próprio ato em si que se realiza ao acaso, e o amor mais antigo, mais 

nobre e mais racional, que se liga àquilo que pode ter mais vigor e inteligência, 

e lá só pode se tratar, evidentemente, do sexo masculino (FOUCAULT, 1986, 

p.169) 

 
Todavia, o uso dos prazeres no pensamento grego, em relação aos rapazes, é uma 
questão conflitante, na medida em que esta mesma sociedade valoriza o 
homossexualismo, considerado por sua pertinência cultural muito diferente de nossa época. 
Por exemplo: ter costumes frouxos era não saber resistir aos encantos das mulheres nem 
dos homens, questão que se mostra, com clareza, na definição de Platão do homem 
tirânico, citada em sua República: é aquele em que o tirano Eros se entroniza em sua alma 
e governa todos os seus movimentos, embora se tenha como contraditória ( FOUCAULTE, 
1995, ver sobretudo p.167).  
 
Hoje, acreditamos que as práticas de prazer entre parceiros de mesmo sexo implicam num 
esquema particular e singular; no entanto, submetemos tais práticas, mesmo tolerando-as, 
às mesmas razões morais pertinentes a todos os mortais, como evidenciou com muita 
clareza em seu espanto e negação a narrativa de B, linhas atrás.  
 
Na Grécia Antiga a natureza imanente para se amar um outro homem tinha por base uma 
outra moral diferente daquela exigida quando se tratava de amar uma mulher, não obstante 
pensassem que o desejo se deveria dirigir a tudo que fosse desejável, ao mais belo, fosse 
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ele homem ou mulher, mas pensavam também que esse desejo deveria ter uma qualidade 
particular quando se tratasse de indivíduos do sexo masculino; por isso, não consideravam 
traição o interesse por um ou outro sexo, desde que este fosse pleno em beleza. 
 
Muita atenção era conferida à adolescência e aos limites do corpo dos jovens, sua beleza 
particular e seu desenvolvimento. Na moral sexual, o corpo do jovem é um bom objeto de 
prazer e seus traços eram valorizados quanto mais se distanciassem do padrão de beleza 
feminino. Valorizavam o que os jovens eram por si mesmos e os signos que os mesmos 
representavam para os mais velhos, daí educarem-nos no reforço à virilidade, ao vigor, à 
resistência, ao ardor que completa a beleza, por isso os exercícios, a ginástica, os 
concursos, a caça, de modo a garantir que a lassidão não desembocasse na efeminização. 
 
A virilidade é, portanto, marca física que se afasta de uma estética  moral do corpo do 
rapaz. É sua preparação, sua iniciação, para o mundo dos homens. A inquietação de que 
falamos associa-se ao temor e ao medo que se expressa no amante em ver seu amado 
perder a graça ao desenvolver-se e se afastarem como namorados, e a questão que se 
coloca é a da conversão possível, moralmente necessária e socialmente útil, do vínculo de 

amor (destinado a desaparecer) em uma relação de amizade, de philia 
70(FOUCAULT,1985, p.178). 
 
Não se deve concluir que Eros estivesse presente nas relações com os homens. O Eros 
pode estar presente em qualquer relação em que se articulem os sexos. Ele não é 
forçosamente homossexual nem se exclui no casamento. A diferença entre o amor conjugal 
e o amor pelos rapazes se prende ao fato de que a ética do homem casado, não exige para 
se constituir e definir suas regras, a existência de uma relação do tipo erótica, embora ela 
possa existir. Quando se trata da relação entre os homens, no uso dos prazeres trata-se da 
necessidade cultural, à época, para atingir a mais bela e perfeita forma. Todavia, a 
referência ao Eros se torna indispensável, pois a problematização dessa relação passa a 

                                              
70  Philia, conceito entendido como semelhança do caráter e da forma de vida, o compartilhar dos pensamentos e da 
existência, a benevolência mútua. Definição que Xenofonte  propõe ao traçar o perfil de amigos que se olham um ao 
outro, conversam, têm confiança recíproca, alegram-se e entristecem-se juntos com sua vitórias e fracassos e até a 
velhice não cessam de amar a ternura que os une e dela gozar. Xenofonte, lembrado por Sócrates em O banquete. 
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dizer respeito à Erótica, enquanto para os cônjuges a ligação fundante é o matrimônio que 
traz por cerne a gestão do oikos, o cuidado com a descendência, a definição de regras 
familiares e a fixação da temperança exigida. Na relação entre os homens e os rapazes a 
relação é um jogo aberto, sendo a problematização associada à própria relação de afeição 
e independência entre um e outro. A presença da Erótica implica, por outro lado, o domínio 
de si mesmo pelo amante, supõe que o amado seja capaz de construir uma relação de 
dominação sobre si mesmo, enfim, implica uma relação de moderação entre um e outro. 
 
Foucault trata, no capítulo V de O uso dos prazeres, da Erótica como arte refletida do amor, 
focalizando os grandes temas da austeridade na história do mundo ocidental, entendida 
pela lógica da moral dos prazeres, problematizando a sexualidade em relação à verdade. É 
aí que encontra a gênese do amor que exigia da conduta dos parceiros uma estilização 
mais delicada, como nos sinaliza, a partir do uso dos aphrodisia e a concepção do 
verdadeiro amor, como possibilidade de acesso à verdade. 
 
Verdade, prazer e amor, nas culturas cristãs modernas transmudam-se nos elementos 
fundamentais nas relações entre homens e mulheres: a virgindade, as bodas espirituais, a 
alma esposa destacam-se como deslocamentos do plano das exigências masculinas (do 
erômero e do erasta) para um outro, em que se afiguram como presenças, o feminino e a 
relação entre os dois sexos .Em grande parte de O banquete e do Fedro se trata dos 
discursos sobre o amor, bem como do contradiscurso irônico de Sócrates. Em ambos se 
toma como pano de fundo o produto que Platão elabora ao substituir a problemática da 
corte e da honra dos rapazes pelos discursos testemunhos articulados à idéia de 
ascese e da verdade. 
 
Foucault, ainda, sinaliza um Xenofonte (em O banquete e nos Memoráveis) que apresenta 
um Sócrates que delimita com rigor o amor do corpo e o amor da alma, desqualificando o 
primeiro em detrimento do segundo. Estabelecendo, assim, o amor da alma como o amor 
verdadeiro, aquele amor que busca na amizade, na philia, o princípio de conferir valor a 
toda relação. Por isso, não basta associar o amor do corpo ao amor da alma; deve-se 
libertar todos os afetos e sentimentos de suas dimensões físicas, fugir dos contatos, 
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renunciar aos beijos que são os estímulos  que entravam a alma, não permitir que os 
corpos se toquem e, em troca, todas as relações devem edificar-se sobre os elementos 
constitutivos da amizade. 
 
Para Xenofonte como para Sócrates, entre os homens não se deveria interpor nenhum 
Eros e seus prazeres, somente uma relação de philia, de amizade. O banquete e Fedro 

indicam a passagem de uma erótica modelada sobre a prática da corte e a liberdade do 

outro, para uma erótica que gira em torno de uma ascese do sujeito e do acesso comum à 

verdade (FOUCAULT, 1984, p.213). 
 
Neste breve relato histórico do uso dos prazeres na Grécia Clássica, foi possível observar, 
que uma erótica platônica não se vê liberta de uma ética dos prazeres; ao contrário, esta 
última continuou a desenvolver-se indo desembocar na problematização do comportamento 

sexual reelaborado a partir da alma de concupiscência e da decifração de seus arcanos 
(FOUCAULT, 1985, ver sobretudo p.214). 
 
Essas investigações levaram Foucault a concluir que é na reflexão sobre o amor pelos 
rapazes que se elabora o princípio da abstinência indefinida a partir do ideal de renúncia, 
forjado pelo padrão de conduta de Sócrates. É, pois, a partir da cultura grega e no amor 
pelos rapazes que vemos formarem-se os elementos mais importantes de uma ética sexual 
que rejeitará a exigência de simetrias e reciprocidades na relação amorosa, não obstante, 
tenhamos em  mente que o amor pelos rapazes e sua renúncia tenha suscitado sua própria 
interdição e que o ascetismo desqualificaria este tipo de amar, pelo contrário, esta era 
traduzida como uma forma de valorizar este amor, preformá-lo, conferindo-lhe figura e 
forma e, mesmo, maior qualificação por estar mais próximo da verdade e da ética dos 
prazeres. 

 
Portanto, se, no campo das práticas, tais como a dos regimes, a da gestão doméstica e a 
da corte aos rapazes jovens, os gregos se questionavam sobre o comportamento sexual 
como temática associada à moral, definindo a forma de definição para tanto exigida, eles 
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desenvolveram artes de viver, de se conduzir e de usar os prazeres, segundo princípios 
exigentes e austeros.  

 
O comportamento grego se constitui nos domínios da prática moral sob forma dos 
aphrodisia, ou seja, sob a égide de atos sexuais que se referem a um campo agonístico de 
forças quase impossíveis de serem aplacadas e que exigem o funcionamento da 
moralidade e do momento, da quantidade e da oportunidade. 

 
Tais estratégias visam atingir o ponto alto da perfeição e sua finalidade se acha no domínio 
de si, momento em que o sujeito é suficientemente forte de si mesmo para poder exercer 
seu poder sobre os outros. 

 
Na esquematização da História da sexualidade, através do uso dos prazeres, se torna 
possível demarcar uma das fontes que formataram nossa moral sexual atual, como 
dimensão na qual se inscreve a idéia do prazer que se coloca na dimensão  dos perigos do 
mal, da fidelidade monogâmica, a exclusividade da heterossexualidade, como questões 
que não se podem atribuir, apenas, à moral judaico-cristã e, sobretudo, não ir apenas nela 
buscar as funções do interdito ou as formas permanentes da lei. 

 
A austeridade sexual grega não se estabelece na intemporalidade de uma lei que se  
limitaria à reprimir; ela diz respeito a uma história que é preciso compreender através de 
transformações da experiência moral mais significante que aquelas transformações 
codificadas. Ela é uma história da ética, entendida como elaboração de uma forma de 

relação consigo que permite aos indivíduos construírem-se como sujeitos de uma 

determinada conduta moral (FOUCAULT, 1988, p.217-221). 

 
Nas exigências da austeridade, os gregos não procuraram organizar o comportamento 
sexual como um campo referido a um só conjunto de princípios, eles descreviam  essa arte 
com base em três fundamentos: a dietética, a econômica e a erótica. A Dietética era 
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entendida como forma de temperança e uso comedido dos aphrodisia, lugar em que se 
manifestavam o medo da violência, o temor pelo esgotamento e o duplo cuidado com a 
sobrevivência do indivíduo e a manutenção da espécie. A Econômica tinha forma de 
temperança definida e dizia respeito a legitimidade da esposa no casamento, o poder 
exercido sobre ela, destacava-se a plenitude da hierarquia da organização da casa, 
visando a manutenção do homem livre dos excessos (os excessos de humores e líquidos 
eram tidos como prejudiciais à saúde). Na Erótica a intemperança não se impõe pela 
abstinência, ela traz em si o ideal da renúncia a qualquer forma de relação física com os 
rapazes. Trata-se do respeito à virilidade do adolescente e de seu status de futuro homem 
livre e de entender como se pode dar lugar à liberdade do outro no domínio que este 
exerce sobre si mesmo e no amor verdadeiro que se tem por ele. 
 
É no conjunto dessa reflexão que a erótica platônica transforma as questões do amor, da 
honra e da corte em fatores que se marcam pela renúncia aos prazeres com estímulo à 
ascese, ao visando o acesso pleno à verdade. 
 
Numa síntese, seria possível inferir, um tanto esquematicamente, que no pensamento 
grego as relações com os rapazes constituem núcleo fundante das reflexões e elaborações 
filosófico-teóricas, a exigirem formas de austeridades sutis. Todavia,  no curso histórico 
esse tema se desloca para centralizar-se em torno das mulheres que se marcam pela 
reflexão moral sobre os prazeres sexuais, quer seja, através dos temas da virgindade, do 
casamento e dos sistemas de simetrias e reciprocidades entre homens e mulheres. 
 
A partir dos séculos XVII e XVIII, ocorre um novo deslocamento, uma nova ruptura dos 
acontecimentos, voltando-se os investimentos sobre os corpos, sobre a sexualidade das 
crianças, sobre as relações sexuais perigosas, sobre as perversões, as normalidades e a 
medicina (patologização e pedagogização do sexual). É possível afirmar-se que ocorre uma 
unificação doutrinal, a partir da ascese presente no pensamento de Santo Agostinho que 
permitiu o encaminhamento, no mesmo conjunto teórico, para conceitos sobre o sexual 
articulados ao jogo da morte e da imortalidade, das instâncias do casamento e da fidelidade 
dos cônjuges, bem como das condições do acesso às verdades centralizadas na decifração 
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de si mesmo, dos procedimentos de purificação e o combate permanente da 
concupiscência. Nesse ponto, o prazer deixa de ser o cerne da problematização como 
estética de seu uso e passa para o campo do desejo como hermenêutica de purificação. 
Transformações que trarão efeitos nas reflexões dos moralistas, dos filósofos e dos 
médicos e da medicina até nossos dias e, que certamente, ainda influenciam as narrativas 
que informam a formação docente e, certamente, da vida sexual e das práticas 
pedagógicas de nossas jovens professoras, como veremos nos próximos capítulos, desta 
tese, em que se mostram contraditadas entre os discursos da liberação promovidos pelas 
rupturas causadas pela cibercultura que se avizinha e as narrativas que se encobrem de 
sentidos plenas pela tradição e costumes.  

 
 
2.3.4.  Foucault em O Cuidado de si 

 
A preocupação fundamental de Foucault é com a ética, que lhe permite superar os limites 
das morais vigentes e requerer dos sujeitos a sua modificação a partir da estilização de sua 
existência, em comunhão e entrelaçamentos com o(s) outro(s). 
 
Em seus estudos que se dobra e redobra ao passado, a sexualidade se rege por duas 
grandes estratégias históricas de controle dos corpos e das mentes: a) leva-nos à 
decodificação da prática da philia da antiga Grécia, b) traz-nos a idéia da conversão da 
philia em ágape, como forma de amor ao próximo, amor espiritual, desencarnado e 
sublimado. 
 
Foucault não se deixa enganar com a concepção de que as relações humanas não se 
constituem como relações de poder, rejeitando, por outro lado, toda idéia de lei 
transcendental que nos capacite a dizer o que somos e o que devemos ser. 
 
A sexualidade, neste contexto, estaria inevitavelmente circunscrita a um jogo estratégico de 
lutas e conquistas; adesões e enfrentamentos, como lugar em que seria inevitável falar de 
multirreferencialidade, multiplicidade, intensidade e desterritorialidade, não obstante, as 
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relações de opressão que possibilitam o poder a não mostrar sua face real, fixe objetivos e 
demarque lugares sociais aos sujeitos que se constróem enquanto tal, desde sua 
existência mais remota. 
 
O sujeito que se tece nas redes onde proliferam as relações de saber e poder é, para 
Foucault, uma forma particular da consciência de si mesmo, entendido como um sujeito 
que carrega por predicados: a razão iluminista, a vida  política, a idéia de raça, a 
concepção de uma essência divina, encarnada entre princípios morais e apriorísticos, entre 
outros. 
 
Em O cuidado de si, permanecem os mesmos elementos que deram corpo em O uso dos 

prazeres: a relação com o próprio corpo, a relação com a esposa, o amor pelos rapazes, 
temas aqui, referenciados aos problemas dos primeiros séculos de nossa era, um tempo, 
muitas vezes, classificado como precursor da moral cristã ocidental que vem até os dias 
atuais, através das formulações éticas situadas no bojo das recomendações da virgindade, 
da defesa conjugal recíproca e a condenação da pederastia, como questões já presentes 
no século IV nas elaborações religiosas e médicas e que não passaram, exclusivamente, 
pela moral sexual cristã moldada por Santo Agostinho, especialmente influente nas 
sociedades ocidentais. 
 

Se a literatura que trata do aspecto sexual, sob tal ótica, passa ao largo de tudo que até 
então nos foi dito e escrito sobre o amor cupiditas (ligado ao pecado original) em relação ao 
amor caritas (amor sem medos ou aflições), isto é, a fraqueza da vontade sobre o poder do 
sexo, veremos nas afirmações e angústias de nossa entrevistada a suspeita de que, se o 
sexo é condenado, com ele, é reprovado a não-virgindade, que não se associa ao amor, 
que é tomado como essencial: 

 

[...] eu tenho 21 anos, mas eu nunca tive relação, ninguém acredita. Namorei, sou noiva 
há 3 anos e alguns quebrados e nunca tive relação. Então minha mãe fica assim, só te 
peço uma coisa, quando você tiver sua primeira relação você faça com amor, com a 
pessoa que você gosta, porque uma coisa é você ter uma relação com uma pessoa 
porque é obrigação, porque chegou a hora, porque tem que ser, por pressão de amiga, 
depois você vai se arrepender. Porque a dela foi assim. Ela queria saber como é que era 
e, até hoje, ela acha que, de repente, não foi uma coisa legal, não foi uma coisa bonita. 
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Porque a primeira vez, não adianta, nem a segunda, nem a terceira, não é mesma coisa, 
é a primeira vez. (M, aluna jovem professora) 

 

Foucault, em DE, tomo IV, cita que Peter Brown, que o interrogava a respeito de suas teses 
e lhe inquiria afirmando que suas pesquisas consistiam em compreender como a 
sexualidade tornou-se em nossas culturas cristãs o sismógrafo de nossa subjetividade. 
Foucault lhe responde que sua intenção era demonstrar que a imagem sexual de Agostinho 
não era nova, partia da interpretação da relação do sujeito com os impulsos eróticos que 
tinha como modelo a rememoração da Verdadeira Beleza, escondida sob as formas da 
beleza sensível. A escada do amor era a metáfora utilizada por Platão, o verdadeiro olhar 
da Razão guiado pelo conhecimento. A libido, diz, mais uma vez, Foucault, não se constitui 
um obstáculo externo à vontade, ela é parte da vontade, um componente interno e não algo 
exterior.  
A essa libidinização do sexo na construção do sujeito sexual, Foucault oferece como 
contrapartida cognitiva a hermenêutica de si e, nessa mudança, os elementos 
fundamentais na genealogia do sujeito do desejo sexual que justificam a invenção do mito 
sexual de Santo Agostinho. Para alguns críticos, as imagens emanadas da moral sexual 
dos primeiros padres com a moralidade sexual atual terminou por abafar a grande distância 
entre a pregação amorosa de Agostinho e a prática do amor leigo e sexualizado de nossos 
dias. 
 

Em O cuidado de si, Foucault procura, através de definições e redefinições das relações 
consigo mesmo e com seu próprio sexo o prosseguimento de sua genealogia inacabada da 
ética ocidental em sua lenta emergência dos sujeitos. Trata de analisar a prática e a vida 
cotidiana, a partir das reflexões de Artemidoro em A chave dos sonhos, escrita no século II, 
em que este pensador faz a descrição sistemática das diferentes formas possíveis de atos 
sexuais, obtidos através dos relatos dos sonhos das pessoas comuns. 
 

Ele não apresenta de forma direta e explícita, julgamentos morais, mas indica esquemas de 
apreciação geralmente aceitos. Foucault observa que seus esquemas já se organizavam 
segundo princípios gerais na época clássica, a exemplo das experiências morais dos 
aphrodisia. Sua sistematização permite a Foucault analisar o trabalho de reflexão filosófica 
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e médica sobre os prazeres e não-prazeres naquilo que pode haver de singular e 
parcialmente novo. 
 

O trabalho de Artemidoro é um tratado da vida cotidiana, como sinaliza Foucault para ele o 
sonhador é um indivíduo comum, na maior parte das vezes, um homem pois os sonhos das 
mulheres são tratados como coadjuvantes, como variante possível de um único sexo. Faz 
as análises dos sonhos que os homens têm sobre suas famílias, seus bens, seus escravos, 
seu trabalho; os cuidados que deve ter com a saúde, com a vida e a morte, com seus 
empreendimentos e o casamento de seus filhos. Não elabora juízos de valor, posto que lhe 
interessa o próprio autor e dos atos não os atos, pois é o sujeito quem sonha. 
 

Esse texto escolhido por Foucault é revelador de uma ética do sujeito, que se marca pelo 
sentido de estabelecer e assegurar a permanência do oikós, que não exige a intervenção 
dos poderes públicos nem na Grécia, nem em Roma. Tais relações, ligadas ao casamento, 
por exemplo, consistiam na transferência para o marido das obrigações do pai para com a 
filha – era uma transação entre dois chefes de família, um real, o pai da moça e um virtual, 
o futuro marido. 
 

Progressivamente, segundo Artemidoro, o casamento, no mundo helênico, exige sua 
interiorização na esfera pública que ultrapassa o âmbito da família e precisa ser 
publicamente sancionado. Essa ruptura passa a necessitar de cerimônias religiosas que se 
destacam por seu papel de intermediárias entre o público e o privado. Trata-se de uma 
instituição pública por meio da qual a cidade sanciona o ato, embora o casamento continue 
uma cerimônia privada, na medida em que condena ao adultério a mulher casada, como 
também os homens que tenham relações com mulheres solteiras. 
 

A publicização do casamento vem acompanhada, progressivamente, por outras 
transformações que se espalham às demais camadas sociais trazendo efeitos de direitos e 
status sociais, tais como a transmissão do nome, a união das fortunas, a indicação dos 
herdeiros, a organização dos sistemas de alianças etc. 
 

Toda uma reflexão moral sobre a atividade sexual e seus prazeres reforçam, nos dois 
primeiros séculos de nossa era, a austeridade, e os médicos se preocupam com as práticas 
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sexuais dos jovens, recomendando-lhes a preferência pela virgindade, desqualificando-se a 
idéia do amor pelos rapazes. Afinal de contas, como vimos, desde longa data o ato sexual 
passa a ser considerado como perigoso e difícil de ser dominado. Platão, Isócrates, 
Aristóteles, cada um à sua maneira e por razões diversas, recomendavam, já naquela 
época, algumas formas de fidelidade conjugal. 
 

Através da Dietética e da problematização da saúde, as transformações marcaram-se por 
preocupações mais extensas e detalhadas sobre as correlações do ato sexual e o corpo, 
não por um cuidado maior como este último, mas como uma forma de colocar em foco a 
atividade sexual em relação à doença e às implicações do parentesco; quanto à 
problematização do casamento das mulheres valoriza-se o vínculo conjugal para a 
moderação do marido. Quanto aos rapazes a necessidade de abstinência torna-se mais 
intensa com apelos aos mais altos valores espirituais e cada vez mais se impondo sob o 
signo da imperfeição. Interessante é a percepção de Foucault no tocante à intensificação 
dos poderes que se vão formando em torno do sexo, pois quanto mais atenção se dá a ele 
mais a sexualidade aparece como perigosa e advém a necessidade de controlá-la. 
 

Foucault, no tomo III de sua História da Sexualidade,bem como nos seis seminários 
datados do outono de 1982, na Universidade de Belmont, que receberam  o título de The 

technologies of the self, elege como foco de suas atenções o conhece-te a ti mesmo, bem 
como o ocupar-se de si mesmo. 
 

É pela categoria do cuidado que Nietzsche apontava para os homens do fim do século XIX 
e, ainda, bastante atual, afirmava ele, em sua A genealogia da moral (1991): 

 
Verdade seja que, para elevar-se assim à dignidade de arte é mister, antes de 

mais nada, possuir uma faculdade hoje muito esquecida (por isso há de passar 

muito tempo antes dos meus escritos serem legíveis), uma faculdade que exige 

qualidades bovinas, e não as de um homem de fim de século. Falo da faculdade 

de ruminar. 
 

Nietzsche se referia à faculdade de ruminar a preocupação com o cuidado que é o elevar 
as atividades da vida à dignidade de arte, elementos esses de  que os homens carecem 
ainda hoje no século que se inicia. A busca do cuidado consigo mesmo e com o outro exige 
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qualidades bovinas, tratando-se estas indicações importantes para entender as 
contribuições teóricas de Foucault sobre este tema, que entende  que o cuidado de si 
sempre se referirá a um estado político e erótico ativo, sempre uma atitude e não uma 
atividade (Tecnologias del Yo, 1990:55) 
 

Como foi possível compreender, a partir das teses sustentadas por Foucault e das 
narrativas recentes colhidas no trabalho empírico realizado, a liberação abre um campo 
para a existência de novas relações de poder, como argumenta Foucault. Novas relações 
que se devem orientar pelas práticas da liberdade, e não por discursos e práticas de 
liberação que as reduzem. É preciso tomá-las enquanto condição política e histórica para 
que elas nos forneçam os instrumentos para pensarmos em transformações e mudanças 
que devem ter por cerne o local e o regional. 
 

Finalizando, recordo Ortega (1999), que afirma que Foucault, nos últimos trabalhos em que 
discute a amizade e a estética de existência, vai buscá-la em uma nova economia dos 
corpos e dos prazeres, a superação da divisão existente, desde a Antigüidade, entre desejo 
e prazer no privilegiamento do ser do desejo, contrariamente a Freud, que deixa de lado as 
possibilidades das relações que permitissem a intensificação mútua do prazer. Percebe-se 
que Foucault (1985), quando centra sua atenção na idéia da amizade prazerosa, entende-a 
como núcleo irredutível da sua estilística da existência. 
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CC  AA  PP  ÍÍ  TT  UU  LL  OO      NNºº  33  

 
 

JOVENS PROFESSORAS NARRAM SUAS HISTÓRIAS E DILEMAS 
Memória, novela, romance, narrativa, compromisso político, desesperança/esperança 

 
 

 

 

CCeennaa::  MMeemmóórriiaa  ee  HHiissttóórriiaa  ddee  VViiddaa  
OO  cceennáárriioo  ssee  ttrraannssffoorrmmaa,,  ddeessaabbaamm--ssee  aass  cceerrccaass,,  aappaarreecceemm  ooss  ssoonnhhooss,,  ooss  ddeesseejjooss,,  aass  iinnqquuiieettaaççõõeess,,    aass  lleemmbbrraannççaass  ee  aass  

rreemmiinniissccêênncciiaass  

 
 
3.1 .Nas Tramas da Vida Coletiva, a Busca do Híbrido e do Múltiplo no 

Processo de Lembrar, Rememorar e Contar  
 
Fazemos apelos aos testemunhos, contidos nas narrativas, tanto para fortalecer, enfraquecer ou 
completar aquilo que já, de antemão, nos parece conhecido. Procuramos mais informações para 
algumas circunstâncias com as quais nós mesmos, por vezes, nos defrontamos e que nos parecem 
obscuras. Portanto, essas primeiras testemunhas somos nós mesmos, pois são de nossos pontos 
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de vista que partem os questionamentos realizados a outros seres ou grupos de pessoas que nos 
podem levar a entender o enigma que provém de nossa experiência e pensamentos pessoais.  
 
Certamente, nossas impressões sobre o mundo e nossas vivências podem ancorar-se não somente 
em nossas lembranças, como também, nas experiências dos outros e, desse modo, alterar nossa 
confiança a respeito delas e, mesmo, atualizá-las com a exatidão de nossas evocações, que se 
constituirão mais amplas e fortemente consubstanciadas. Seria como se a experiência fosse 
recomeçada, não mais por um único ponto de vista, mas por vários, em que hibridismo e 
complexidade tomam forma concreta.  
 
Assim, são as evocações de um passado-presente, quando tomadas em diálogo entre pessoas de 
um mesmo grupo, lembrando-se de circunstâncias comuns, tomados tais fatos do presente, num 
emaranhado de formas, os quais, por vezes, não acreditamos tê-los vivido no passado, já que os 
entendíamos e representávamos isoladamente. Quando passamos a enxergá-los, não só com 
nossos olhos, mas em conjunto com a visão/percepção operada pelos outros, vemos, com mais 
clareza, os fatos e os dados que nos enviam as memórias adormecidas que se iluminam e se 
desvelam, pois a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os 
narradores, argumenta Benjamin (1995). 
 
Por isso, cabe acreditar que nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas em 
presença do(s) outro(s), provando-nos a impossibilidade do viver sozinho, na arte de lembrar, na 
arte de narrar, pois constantemente encontramos, em nossas idéias, traços e marcas de muitas 
outras idéias e modos de pensar aos quais não teríamos chegado sozinhos. Resultado: a memória 
individual não se opõe à memória coletiva, não obstante, para que as memórias se auxiliem umas às 
outras, se faça necessário que não nos afastemos por muito tempo do grupo onde esta memória se 
conserva e que, entre elas, haja muitos pontos de contato, entre os quais, existam núcleos de 
particularidades para que essas memórias se enlacem e se construam sobre um fundamento 
comum (HABWACHS, 1990, p.25-36). 
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Se a memória é processo subordinado à dinâmica social, esta desautoriza a idéia de sua construção 
no passado. Se ela, também, tem sua elaboração no presente e se constrói para responder às 
exigências deste, é, a partir daí, que a rememoração recebe estímulo e condições para se efetivar. 
Nessa medida, é que vários fatos, objetos, comportamentos, usos e funções simbólicas ou não, 
representativos de tempos mais remotos ou pouco anteriores ao nosso, quando, em nossa 
contemporaneidade, colocados pelos movimentos históricos dos avanços científicos e tecnológicos, 
morais e éticos, passam a ter outros significados, como portadores de sentido, transformando-se na 
vida atual.  
 
O presente, como argumenta Michael Thompson (1979), na elaboração de sua teoria do lixo, pode 
inverter radicalmente o objeto original do passado, pois a memória não pode, por si só, dar conta do 
que se esvaiu com o tempo em suas múltiplas dimensões e desdobramentos; primeiramente, porque 
sabemos muito mais do que as memórias vivenciadas no passado poderiam saber e, em segundo 
lugar, porque o conhecimento exige estranhamento e distanciamento, como já afirmamos 
(Thompson,1979, in Menezes, 1990).  
 
Circunscrevendo esta concepção de memória, será possível distingui-la da história e da consciência 
histórica, uma vez que somente as duas últimas podem introduzir a necessária descontinuidade 
entre o passado e o presente, posto se considere a história como a ciência da diferença e da 
contradição: ao mesmo tempo em que focaliza e relata uma figura individual, revela, também, e se 
concentra sobre meatos de transformações, fenômeno que acontece por erupções que se tornam 
evidentes (HALBWACHS, 1979;THOMPSON,1979, citado por MENEZES, 1990).  
 
A idéia de se resgatar a memória a partir do passado, das reminiscências e experiências que nela se 
viveu, a partir de si mesmo ou pela interferência de outros é confundi-la com seus efeitos causais, 
vetores e suas referências objetivas, comparando-a a um pacote de recordações. Entretanto, ela é 

um processo permanente de construção e reconstrução - um trabalho, como aponta Ecléa Bosi 
(1998, p.7).  
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É diante dessa perspectiva que assumo o fato de que, freqüentemente, quando uma ou muitas 
pessoas se reúnem em torno de suas recordações, podem descrever um quadro de fenômenos e 
dados e, mesmo, reconstituir uma seqüência de circunstâncias definidas no emaranhamento do 
passado e do presente, afirmando/reafirmando, algumas vezes, um fato cuja realidade não é 
discutível, como, por exemplo, ocorre nas limitações que são conferidas ao sexual pela religião e por 
hábitos familiares apoiados nas restrições político-econômicas.  
 
Assim, passo a narrar o diálogo de que, surpreendentemente, foi-me dado participar – uma conversa 
espontânea entre três alunas do Curso de Formação de Professores em Pedagogia, que aproveitei 
como fonte de pesquisa e que registrei parte dele no capítulo anterior, tomando o cuidado de 
solicitar seus consentimentos para retratá-las nesta pesquisa, tomando-as, naquele momento, como 
objeto-sujeito de reflexão de minhas investigações, sem deixar de pensar em como os outros 
reconstroem para nós os acontecimentos que vivemos, ampliando constantemente a visão que 
fazemos deles. Cabe ressaltar que duas das jovens alunas não exercem o magistério, mas trazem 
lembranças de suas próprias vidas escolares, como documentos importantes a este estudo, sendo a 
terceira professora de uma escola da rede privada de ensino no Rio de Janeiro. 
 
Encontramo-nos a dois dias do mês de junho do ano passado, terminando o primeiro semestre de 
2001. K1, B e M, em seus 25, 23 e 21 anos, respectivamente, conversam sobre a sexualidade dos 
alunos adolescentes, que têm e que virão a ter, partindo o debate de uma frase proferida por uma 
delas: eu não gosto de trabalhar com adolescentes. Todas, ao concordarem, deram início à 
discussão, para mim inusitada, pois poucas vezes nos creditam, como professoras/professores, 
ouvi-las em suas narrativas pessoais e, por vezes, bastante íntimas, colocando em foco as questões 
que marcaram/marcam essa opção.  
 
Como a narrativa oral é fundamento metodológico nesse trabalho e, por mim, entendida como 
criação/recriação de narradores presentes, passados e prognosticadores do futuro, como ouvintes e 
co-narradores que somos, retomo em Benjamim o fato de que a narrativa consiste num saber pedir e 
dar conselhos que se dispõem a espraiar-se em ondas sucessivas que imprimem marcas, tanto em 
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seus narradores quanto em seus ouvintes. Portanto, se aconselhar é dar continuidade à narração 
que se torne receptível ao ouvinte, torna-se necessário resgatar-se a narração à sabedoria que está 
em extinção (BENJAMIN, 1993, p.197). 
 
Schweidson (1996), ouvindo Benjamim, acrescenta que o conto de fada é a melhor expressão da 
vitória do espírito coletivo em suas diversas e múltiplas expressões culturais sobre o mito e primeiro 
recurso da humanidade contra o destino mítico. Neles, as crianças, adolescentes e adultos 
encontrariam os meios para se defenderem das ameaças constantes do reflorescimento das 
imagens míticas. Fenômeno que a atualidade da sociedade do espetáculo e consumista tenta impor 
e criar novos e mais poderosos mitos para concretizar-se enquanto tal, reificando valores e crenças. 
(SCHWEIDSON,1996, p.105). 
 
Fiquei a ouvi-las e a participar do esforço por rememorar, já que é a dinâmica da memória e a 

reconstituição do relato, com cada texto, que chama e suscita outros textos (Benjamim,1993:13) em 
que muito falam, deixando se entreverem as marcas de formação e de suas vidas cotidianas no 
exercício com as relações de gênero, que envolvem suas concepções sobre o sexual.   
 
O diálogo frutífero, pleno em sensibilidade e desembaraço, alçado por mim ao acaso, se inicia com a 
voz da jovem B, em resposta à questão, colocada originalmente por elas, em conversa 
descontraída: eu não gosto de trabalhar com adolescentes. Passemos, então, à conversa e aos 
contos contados entre as três: 
 
B: Os adolescentes se sentem extremamente importantes, temperamentais. Os meninos estão na fase mais agressiva, 
as meninas na fase mais melada. É tudo extremo com eles. Com eles é tudo extremo. Ou é tudo ou nada. 
 
M: Não tem meio termo. 
 
B: Gostam mais ou gostam menos, ou odeiam ou amam.  
 
M: Se irritam facilmente, acham que tudo que acontece com eles é a pior coisa do mundo. 
 
K1: Ainda tem um porém, por exemplo, nós jovens professoras né, que pegarem... que vamos pegar, de repente, turma 
de adolescentes, quando eles vão ver professoras novas, de repente eles acham que podem fazer o que quiser porque é 
nova. Também tem essa questão da postura da professora, ainda mais quando você é nova, nós temos o quê, 22, 25 né, 
por aí. Então quer dizer, você vai pegar uns adolescentes!? Se você for trabalhar numa escola pública, às vezes, cê 
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pega adolescente, na 4a. série com 14, 16 anos, e leva uma dura, por exemplo, eu tenho cara de criança, eles nunca vão 
aceitar uma professora com cara de criança. (Grifos meus) 
 
B: E ainda entra naquela questão seguinte, que eles tão na fase realmente de idealizar né, então quer dizer, eles tão se 
descobrindo sexualmente também, e aí vem essa questão: professora novinha, aí começa aquela coisa de idolatrar, o 
pessoal achar que a professora pode ser o futuro deles. 
 
K1: Eles também podem achar isso da professora. 
 
B: Exatamente, quando a gente foi fazer um trabalho, entrou no CIEP e ouviu ‘gostosa’. Não sei que, imagina dentro de 
uma sala de aula. Uma coisa! Como vai conseguir se impor com isso. Vai ser difícil!  
 
M: É gracinha de aluno o tempo todo. Eles não vão ter respeito nenhum. 
 
Timidamente questionadas, por mim, sem querer interferir demais, sobre as situações em que 
poderiam se impor, dão continuidade ao diálogo, como se não tivesse acontecido a breve 
intervenção: 
 
B: Principalmente você pode até pegar a turma e fazer um bom trabalho. Agora tá mudando um pouco isso, mas as 
turmas vão mudar, vão passar a serem muito mescladas. Alguns repetentes, então a gente pode ter aluno quase da 
nossa idade. E aí tem as gracinhas, saber que lidar com isso é meio difícil, por isso que eu prefiro ficar com as crianças. 
 
K1: Lidar com eles, às vezes, até mesmo nós podemos nos confundir né, de repente deixar. Por exemplo, você encontra 
um aluno que você se identifique, de repente pode até se tornar um amigo, e aí como é que você vai agir com ele. 
 
B: Não, ainda nem saio, ele mesmo vai confundir o sentimento. Ele tá naquela fase que ele acha que toda mulher tá 
dando mole pra ele, ou a garota também tá nessa fase, então se a gente começa com aquele lance de ajudar, de se 
dedicar mais àquele aluno. Ele vai achar que ‘ih alá, tá me dando mole, vou pegar essa professora. 
 
K1: Tem esse lado, mas também tem o lado da professora. Da professora que não tem experiência de sala de aula e 
acaba confundindo algumas coisas também. 
 
M: Eu acho que a professora é difícil. 
 
B: Eu acho que tem tantos professores por aí que são amigos dos alunos, isso não vai influenciar em nada. Por 
exemplo, se o professor chegar e for nosso amigo, a gente não vai confundir, a gente vai continuar respeitando. 
 
K1: Eu sei cara, assim. Eu sei como, por exemplo, no meu serviço, se você não tiver respeito lá eles abusam, lá eu 
trabalho com a faixa etária de 20 anos até 50 anos. Isso que eu to querendo dizer, não é você ser amigo, você pode ser 
amigo do seu aluno, com certeza, mas depende, você tem que colocar limites nessa amizade, de repente... 
 
Deixando-as falar livremente, instiguei, alongando a discussão, para o fato (que argumentavam) de o 
homem, desde criança, confundir a amizade da mulher com outros sentimentos. 
 
B: É o homem tem isso sim! 
 
K1: Demais!!! 
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B: Homem não sabe ter uma amizade com mulher, é muito difícil.  
 
K: Lá no serviço acontece isso. 
 
B: Não, e não é só em serviço, não. Até eu tive uma experiência agora nada agradável, porque, eu na minha cabeça, eu 
não sei porque, eu não vejo nada de maldade, então quer dizer, eu tenho um amigo muito próximo, a gente anda 
abraçado,  de mão dada. Mas assim, coisa de bons amigos, e, não é que vinha gente falar que já estava juntos e isso 
não foi coisa de mulher, os próprios amigos dele já achavam que a gente tava tendo caso, que a gente não era nada 
amigo, até que noivo a gente tava ficando. 
 
K1: Você não pode abraçar um homem, você não pode parar pra conversar com um homem, se você pegar carona com 
um homem, se você tiver assim mais afetividade com um homem de abraçar de repente, até dar um beijo no rosto, você 
tá tendo caso. Então quer dizer, de repente se você pegar, não sei né, na sala de aula, como ela falou de pegar, alunos 
que tem a mesma, quase faixa etária que a gente, a gente de repente tem uma afetividade com um aluno, ele pode 
confundir. 
 

Tomando por base essa espontânea conversa entre nossas jovens e futuras professoras, tornou-se 
impossível não apenas relembrar os acontecimentos, quanto subtraí-los às contingências do tempo 
que construíram metáforas tais como: a da tia-professora, aquela que criou a imagem da professora 
solteirona, feiosa e assexuada à imagem da bruxa que, ao brandir uma régua, que bem servia ao 
controle disciplinar mais que aos conteúdos da matemática; assemelhava-se mais à feiticeira má do 
que a uma fada madrinha pronta a realizar os desejos pelo conhecimento e pelo prazer em 
aprender. Em nosso tempo, nossas jovens, cada vez mais jovens e despojadas de muitas amarras 
comportamentais, que eram tidas como apropriadas ao trabalho docente, sentem-se assediadas por 
alunos que também, em nossas escolas públicas, já não são mais os mesmos, como dizem: Se você 

for trabalhar numa escola pública, às vezes, cê pega adolescente, na 4a. série com 14, 16 anos, e leva uma dura.  

 
Atualmente, já não cabem tais discursos, pois a juventude, sob a metafórica expressão de primavera 
da vida, conhece bem o outono, em que inúmeros saberes e poderes a faz sucumbir àquilo que lhe 
é imposto, criando/recriando estratégias de contrapoder. 
 
Não obstante a arte de narrar esteja em via de extinção, pois são cada vez mais incomuns aqueles 

que sabem narrar com segurança (BENJAMIN,1993, p.197), sentimento provocado pela guerra 
incessante que nos violenta a todos, como nos fala Foucault, conduzir ao exercício da narração, do 
contar histórias, divorciadas da ficção novelística dos folhetins televisivos, é como se estivéssemos 
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trazendo de volta uma faculdade que nos foi arrebatada e que nos possibilitava encontrar a 

segurança de intercambiar experiências (BENJAMIN,1993, p.15).  
 
 

3.2 As Experiências da Adolescência: Narradas por quem as Viveu 
 
Perseguindo o objetivo de indicar os processos de subjetivação que possibilitaram as construções 
subjetivas de nossas jovens, passei a buscar, trazendo, do fundo de suas memórias, suas próprias 
vicissitudes, dores, sentimentos e prazeres que desfrutaram, nas viagens vivenciadas, em suas 
próprias adolescências, para com elas entender o caminho percorrido pelo qual criaram/recriaram as 
imagens de dificuldade no trabalho pedagógico com os adolescentes.  
 
Cabe referenciar, neste ponto do capítulo, que não pretendo realizar analogias entre o passado e o 
presente e que não busco reencontrar o passado em si mesmo, como criticou Benjamin (1993, p.15-
16); quanto ao pensamento de Proust: procuro reencontrar, na atualidade, as marcas deixadas pela 
presença do passado nas vidas das professoras pesquisadas, partindo dos diálogos ouvidos e que 
se referem aos seus pensamentos e às imagens contemporâneas.  
 
Somente após esse início passei a analisar a gênese dos fatos vivenciados no cotidiano de suas 
vidas: como imaginaram e experimentaram suas próprias adolescências, revivendo, através do ato 
de narrar, em diálogo aberto e solidário, um mundo que consideram superado (será?), mas que lhes 
deixou a certeza de não gostarem de desenvolver suas docências, junto aos alunos adolescentes, 
não obstante acreditem, mais que as mulheres de outrora, nas possibilidades das buscas pelo amor 
e pelo prazer no romantismo que, ainda, as envolve.  
 
Entretanto, cabe destacar que será quase impossível, nos tempos atuais de nossa escola pública, 
que a cada dia recebe mais e mais alunos em defasagem  idade- série, ocasionada pela demanda 
reprimida por tantos anos, que nossas queridas professoras não se deparem com turmas 
constituídas por mais e mais adolescentes e pré-adolescentes, no ensino fundamental, faixa etária 
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grandemente desprezada nos currículos de formação. Ou seja, esse fato comprova a idéia de que a 
escola é preparada, apenas, para a docência de crianças, ficando o restante à sua própria sorte e 
descompromisso de uma sociedade que exclui e marginaliza os mais pobres, não lhes possibilitando 
o acesso ao conhecimento sistematizado nas idades preconizadas pela legislação vigente como 
obrigatórias. 
 
Assim, a conversa continuou, a partir desse questionamento, muito breve, que, com a ajuda de 
recordações preciosamente conservadas e redigidas à luz dos movimentos de subjetivação, 
indicaram-me, um pouco, como se desenvolveram em suas adolescências e como essas 
impressões foram construindo imagens agradáveis e/ou desagradáveis de um tempo passado que 
trazia consigo sentimentos e idéias que podiam, também, ter sua origem em outros grupos 
correlatos, reais ou imaginários, bem como, nos espaços potenciais em que a separação criança e 
mãe é uma forma de união, experiência que é gerada e experimentada pela tensão interioridade, 
localizada entre o eu e o não-eu, entre realidade e fantasia, como menciona Winnicott (1988). 
 
K1: (...) a minha foi extremamente aborrecente né! Ela ficou louca (a mãe, sentida mas não mencionada) porque eu  era 
cheia de vontade, tudo pra mim tava errado. Eu tinha sempre razão em tudo, acho que por eu ter sido assim, eu vejo 
minha adolescência e eu não teria paciência com os outros. Acho que se eu fosse minha mãe eu já tinha dado um...  
 
B: A minha foi assim. A minha foi uma adolescência romântica, eu era extremamente romântica, tudo eu me apaixonava, 
realmente fui daquela fase assim, de bilhetinhos. Escrever na agenda, ficar horas escrevendo na agenda. 
 
K1: Eu me lembro até hoje da minha adolescência, Eu me apaixonava por um menino, eu pedia pra estrelinha. 
Estrelinha por favor! Chorava, me ajuda, me devolve o R, pelo amor de Deus estrelinha. 
 
B:  E músicas, ouvia música... aquela coisa. A minha adolescência foi assim, inclusive, às vezes, a minha mãe até me 
cobra isso, porque na adolescência eu era mais amiga dela do que depois, eu antes tinha um relacionamento muito mais 
aberto com ela do que... 
 
K1:  A minha foi diferente, eu acho que na minha adolescência eu fui muito mais rebelde do que agora. Agora eu me 
tornei amiga da minha mãe, tá. Eu tô com 25 anos e foi agora que eu comecei aquele vínculo com a minha mãe, de 
sentar, conversar tudo, falar o que eu acho, o que eu penso. Antigamente não! Não queria nem saber de chegar perto da 
minha mãe, eu queria era curtir a vida, era totalmente aloucada. 
 
M :  O meu vínculo com a minha mãe sempre foi de menina, um elo muito forte, muito forte. Por mais problemas que a 
gente têm na estrutura familiar. A gente sempre teve um elo muito forte até hoje. Minha mãe tá em Natal, foi morar com 
meu padrasto, então eu fico desesperada, eu choro o dia todo tentando ligar pra ela, pra falar com ela, não sei que. 
Então a gente tem um vínculo muito forte. Bem, acho que desde a barriga mesmo. Desde 8 anos, 9 anos que ela 
começou a conversar sobre a sexualidade, sentar, conversar, essas coisas assim. Eu sempre contei tudo pra minha 
mãe. Tudo que acontecia na minha vida. Até hoje eu sempre sento e converso e tiro dúvidas, tudo. 
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K1:  Meu vínculo sempre foi maior com meu pai. Eu sempre fui a menininha do papai. Sabe esse vínculo com a minha 
mãe ficou pra minha irmã. E hoje a gente inverteu, eu tô muito mais pra minha mãe, e... e minha irmã não tá com 
ninguém. 
 
B: Não, é o mesmo pra mim. Em relação, eu era muito mais amiga da minha mãe, eu era muito próxima da minha mãe, 
pois eu não estava em contato com meu pai em nenhuma época. Só fui ter contato com meu pai, já quase já na 
adolescência, com 15 anos. Então quer dizer, meu pai quase não participou da minha adolescência. Mas eu era muito, 
assim, e tinha mais, eu não era tão acanhada de falar as coisas pra minha mãe, falava tudo. ‘Ah mãe beijei assim, beijei’, 
agora eu não falo mesmo né. Não falo nada, eu converso questões fora dessa área. 
 
Eu indago, diante de algumas questões que se repetem, do tipo: no relacionamento com minha mãe, 
eu conto tudo, a gente conta? Conta mesmo? Com esse questionamento, objetivei reencontrar, 
naquilo que ficou esquecido, algum vestígio dos não ditos que ficaram submersos em meio a outros 
conjuntos de recordações, formando novas imagens que pudessem me conduzir a novos caminhos 
e, despertar para aquilo que nos faz dizer não sem nem mesmo tentar dizer sim. 
 
M:  Eu contava pra minha mãe até se passassem a mão na minha bunda, mas... 
 
B: Tenho medo de decepcionar minha mãe, sim., se ela soubesse que não sou mais virgem.  
 
M: Acho que é mais ou menos assim, minha mãe pensa que eu sou, ainda, de repente, a menininha dela... 
 
B: Que se  tornou uma mulher. 
 
M:  Não vai ser mais menininha, vai ser uma mulher agora, vai ser...  
 
B:  Eu acho que minha mãe, de repente, é isso. Eu acho que minha mãe quer que eu continue menininha e finge não 
saber que já transei. 
 
K1: Oh!. Eu imaginava que quando eu contasse pra minha mãe a minha primeira relação, minha mãe ia ter um enfarto, 
era o que eu imaginava. Quando contei, a reação da minha mãe foi totalmente diferente. Minha mãe me olhava, e me 
perguntou “foi bom?” Aí, eu me assustei. Eu “o quê?” Ela perguntou de novo “foi bom?” Eu não tinha resposta, porque 
aquilo pra mim foi uma surpresa. Eu imaginei uma reação, minha mãe teve outra, e a minha reação é que foi meio 
quadrada, com minha mãe perguntando se foi bom. A primeira vez, é a descoberta do novo, embora nem sempre seja 
bom. 
 
K1: Por exemplo, é a mesma coisa que o primeiro beijo. Todo mundo se lembra do primeiro beijo. 
 
B:  É extremamente sem graça 
 
M: Você não lembra do segundo, às vezes, do terceiro, do quinto. Mas do primeiro você lembra. De repente, você não 
lembra nem quando você beijou a semana passada. Mas do primeiro beijo você lembra. Ainda mais que tem um lado de 
infância, porque geralmente é com 10, 12 anos, coisa assim que você dá o primeiro beijo. Aí corre. Aí fica “riririri”. Aí fica 
treinando na laranja. Eu beijava as paredes do meu prédio todinhas. Eu beijei a parede do corredor todo do meu andar. 
Ai foi o síndico bater lá na porta da minha mãe, minha mãe mandou um paninho com Veja pra eu limpar a parede. 
Beijava a parede pra treinar. Tem gente que treina com a laranja, eu treinava nas paredes. Retardada !?. 
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B: É uma descoberta que marca e, até porque, geralmente, a maioria das vezes é uma pessoa que você gostou muito. 
Houve uma pessoa que eu era louca, entendeu, muito apaixonada, então quer dizer, marca por isso também, foi uma 
pessoa que me marcou e por ser uma coisa nova, uma descoberta, uma coisa que me fez descobrir o novo. 
 
K1: Ninguém percebe as suas mudanças, mas você percebe. Você sente que você mudou, você não é mais aquilo. 
 
B.:  Minha mãe percebeu. (...) eu cheguei, eu viajei. Aí aconteceu, quando eu cheguei, minha mãe olhou pra mim, e 
disse: “cê tá diferente”. Foi a primeira coisa que ela falou. Eu cheguei assim, e falei:  “ué!, tou  diferente por que, eu hein, 
tô normal”. “Não você está com um brilho no olhar totalmente diferente”. Foi a primeira, eu nunca vou me esquecer disso. 
Eu tinha transado, ela me falou, na hora. Eu cheguei, eu viajei, foi num sábado, no domingo, quando eu cheguei em 
casa, ela na segunda-feira disse tudo aquilo, eu fui saindo de lado pra não ter que responder. 
 
Em um momento que me pareceu propício, de forma a tornar o diálogo mais íntimo e trazer de suas 
recordações as impressões e imagens mais recônditas sobre o sexual, com o objetivo de extrair de 
suas vozes, em narrativas, os constructos que animaram seus segredos mais íntimos de jovens 
mulheres, já que falaram nas possibilidades de assédios, dúvidas e desejos pouco contidos, 
aprofundei-me, com maior energia e vigor, nesses saberes e práticas a mim oferecidos, nesse agora 
do tempo, sem perder nenhuma nesga de espaço narrativo que dificultasse a percepção do quanto 
teriam disposição para avançar sobre o tema e desnudarem-se mais nessa narração de seus contos 
sobre suas próprias histórias referenciadas ao sexual e às relações entre os de gênero.  
 
Insisti, com outra pergunta devastadora, e elas, sem inibições responderam rápido, vacilando, às 
vezes, nas frases curtas e inconclusas; outras vezes, pedindo apoio disfarçado entre olhares às 
colegas, como se perguntassem com a linguagem do olhar: será que nos devemos abrir mais a 
ela? Não obstante tenha percebido nelas a vontade de continuar a falar, em seus contos, de suas 
intimidades mais ocultadas e que dificilmente revelariam a um adulto que escrevia uma tese passível 
de se tornar pública, entendi esse desejo como forma de poderem expressar-se para mim e para as 
próprias colegas no grupo, uma forma de catarse de tudo que as reprimira por tanto tempo. Assim, 
com a obstinação de quem quer compreender o mais íntimo dos mecanismos que nos conduzem a 
calar sobre o sexual, perguntei: Em criança, vocês se lembram de ter sentido prazer ao tocar 
algumas partes de seu próprio corpo? Quando? 
 
B: É aquela curiosidade, mas prazer, descoberta sexual foi só com ele. Foi ele realmente que me deu prazer. Eu era 
muito tapadinha, as minhas amigas até brincavam comigo, mesmo depois que... porque eu ficava... Foi com 18, a 
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primeira vez, foi com 18. Porque elas brincavam que eu tava na fase do 2º grau e elas já tinham feito tudo. Elas eram 
virgens, mas já tinham feito tudo. Eu ficava olhando, ficava gente! Eu não sei nem como reagir a isso, eu nunca fiz isso, 
eu ficava assim, aí mesmo depois que eu pô, Bárbara não tem jeito, você já deu, mas você é a mais pura das nossas 
amigas, pô você não fez isso? Eu falei assim, não. Poxa já que é assim, então quer dizer, eu sempre fui muito tímida. É 
o que eu falei, eu namorei 10 meses nem mão na minha bunda ele passava, eu não deixava, ele falava: tu é doente, tu é 
maluca. Eu não! é porque minha criação foi assim, então não gosto. E realmente teve um pouco disso, porque eu tenho 
uma prima, elas até conhecem, ela casou com 22 anos,  casou virgem, ela quis casar virgem, porque era o sonho dela, 
ela queria esperar e tal, e casou virgem. Então quer dizer, ela foi criada muito junta a mim. Essa minha prima casou 
virgem e uma outra também, então a gente sempre teve assim, muita vergonha. A gente começou tudo muito tarde, o 
primeiro beijo nosso foi muito tarde porque a gente teve uma infância muito prolongada. Brincamos com a Barbie até não 
sei quanto tempo. (corte) É foi Barbie durante muito tempo, os meninos chegavam, eu tenho primo mais velho e não 
entendia nada. 
 

M: Mas não tem esse negócio de infância prolongada não, por causa de Barbie, até 15 anos eu brincava de Barbie, 
também era retardada, mas o meu primeiro beijo foi com 10 anos de idade, aí quando eu me lembro. Eu morria de 
vergonha, até pouco tempo, eu morria de vergonha quando era mais nova, eu tinha 7 anos, coisa assim. Tinha um 
menino da mesma idade, aí ele ficava assim: abaixa as suas calcinhas pra ver o que é que cê tem aí. Aí eu falava, só 
abaixo se você abaixar sua cueca pra ver o que você tem. Então quer dizer, desde pequena eu já tinha aquela 
curiosidade de ver o que  ele tinha ali, eu sabia que ele tinha... queria saber, ia pra trás da cortina. Olha que indecência !. 
Eu ia pra trás da cortina pra ver o que é que ele tinha. Então quer dizer, eu ainda sou virgem, mas eu já tinha curiosidade 
quando era pequena. Com 10 anos eu já tinha dado beijo e com 15 anos eu ainda brincava de Barbie, mas era uma 
brincadeira meio indecente. A Barbie e o Bob era tudo transando, a Barbie e o Bob,  aquilo, e tinha isso, também. (Grifos 
meus) 
 
Então, comentei de forma a alimentar o diálogo: Quer dizer que você transferiu para os bonecos sua 
forma de aprender sobre as coisas do sexo e, mesmo, compreender seus desejos?  
 
K1: Engraçado, aconteceu esse negócio de menino pegar na minha menina e eu pegar no menino dele, eu só tinha 7 
anos e a minha mãe ficou sabendo. Em momento algum, minha mãe brigou comigo, não foi aquele escândalo não. Mas 
sentaram minha mãe e meu pai e conversaram comigo, numa boa. Nem lembro direito, só sei que eu cheguei assustada. 
Ah! meu Deus eu vou apanhar, que nem sei quê. Aquela coisa toda, mas sentaram, colocaram a coisa toda, não é 
assim, não é hora, não sei que mais. Então eu achei isso interessante, sabe! Por isso, desde pequena tem esse laço. 
 
B: Eu com 7 anos, 7 pra 8 anos já, porque minhas amigas diziam que minha mãe não era virgem. Eu falei, mas é, meu 
pai botou a semente na boca da minha mãe e eu nasci. Com 8 anos, gente, eu sempre fui meio retardada, aí foi que a 
minha mãe sentou comigo, ela me deu um livrinho. Eu li, aí eu soube como é que eu tinha... mas eu fiquei indignada. 
Dizia pras minhas amigas: vocês estão malucas, minha mãe é virgem sim, como que minha mãe não é virgem? Elas 
debochavam: Ah B.! Isso as garotas da minha época, mas era no condomínio e tal, então quer dizer já eram bem 
assanhadinhas, já beijavam na boquinha e tudo, e eu? Sempre moramos, eu minha mãe, meu irmão, num 
apartamentozinho, só nós três. A convivência lá na escola, aquelas 4 horas de escola, depois com minhas primas que 
também pensavam assim como eu. Quando eu fui pra esse novo condomínio é que eu me dei conta de tudo, 
aprendendo com outras meninas. Nossa eu achava que elas eram galinhas e não sei que, porque elas beijavam na boca 
dos menininhos. (Grifos meus) 
 
M: Ah, essa fase de galinha é um caso sério. Fulana é a maior galinha do prédio. Porque ela faz isso e aquilo, na época 
tinha 16 anos, ela tinha 19, ela já tinha transado, então ela fazia “n”piruetas com o namorado e vinha me contar. Por isso, 
falavam. Nossa! Fulana é galinha, como é que ela faz isso? Hoje em dia eu falo gente como eu era babaca, ela não fazia 
nada demais. Tá longe pra caramba de ser galinha, né. 
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B: Não eu sempre fui muito de ficar em casa. Então quando eu fui morar lá, é que eu lidei com pessoas e tal, diferentes, 
e eu não consegui, aquilo não conseguia entrar na minha cabeça, sempre tive daquela coisa. Não, não vou ficar falada, 
eu não posso ficar falada, porque depois que você pega fama é horrível pra você tirar. Nossa eu tinha essa coisa, só fui 
criada em condomínio, também, né. 
 
M: Eu tinha também. Nossa, eu descia as escadas do meu prédio sem falar! Olha, você descia aquelas escadas era uma 
gemição, até levava um susto. Era um tal de sair neguinho dos cantos fechando as calças. 
 
B: Era escada e play. 
 

M.: Play também depois das 10 era uma escuridão. Eu achava aquilo um absurdo. 
 
K1: Você considera uma pessoa galinha só por ela beijar na boca, ou sei lá, dar um amasso, coisa que você na tua 
cabeça, você não podia fazer. Então você vai e pensa que é ridículo. Coisa tão normal. 
 
M.: Olha só, isso é tão engraçado que, por exemplo, eu tinha um relacionamento, eu tenho um relacionamento de 3 anos 
e pouco, mas há pouco nós tínhamos terminado. Nesse período eu fiquei com uma pessoa. Eu ficava assim pras 
meninas: gente eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu deixo ele passar a mão na minha bunda, eu não sei se eu 
deixo ele passar a mão no meu peito, eu não sei se eu ralo nele. Me preocupava pois, eu não sei o que é que eu faço. 
Porque tudo bem que nesse relacionamento a gente fazia n coisas, não é, mas era eu e ele, eu já conhecia ele, eu já 
sabia quem ele era. Agora você pega uma pessoa diferente, você fica com medo, será que eu vou ficar enrolada, que eu 
vou fazer, o que ele vai achar de mim. É estranho, é muito estranho. 
 

Daquilo que ouvi, pude levar a cabo muitas reflexões, e compreender melhor tanta coisa; entretanto, 
para não perder o embalo das confidências, mas invertendo o rumo da conversa, procurei levá-las, 
em suas representações, ao mundo que elas imaginavam pertencer aos homens com os quais 
interagiam, de modo a trazer as imagens que elas representavam de si através do outro. Perguntei: 
O que vocês acham que os homens acham de vocês? Ou, o que eles falam a respeito do sexo?  
 
B: O meu irmão não me conta, porque o meu irmão é um ser totalmente anti-social, elas conhecem. 
 
M: Agora ele conversa comigo. Eu acho que depende muito do homem. 
 
K1: Porque tem homens mais liberais e tem outros que !!!!.... Por exemplo, lá no trabalho tem um rapaz que trabalha lá. 
Eu sou a única mulher dali, o resto é tudo homem, então tem um que acha que o simples fato de ser mulher tem que ser 
liberada, a mulher tem mesmo é que sair com o homem, com qualquer um, se tiver vontade de transar que transe, se 
não tiver não transa. Ou seja, pra ele a mulher é vista como um objeto. Entendeu? Simplesmente chegou e acabou. 
Mulher não serve pra mais nada além disso. Tem um outro que não, sabe, é aquele respeito, aquele lance assim “não, 
pô, você quer beijar na boca, você quer sair, sabe, você sabe o que você vai fazer na sua vida”. Eu acho isso depende 
muito de homem pra homem. 
 
M: Olha eu li uma entrevista há pouco tempo, perguntando o que eles achavam da mulher que transava no primeiro 
encontro né. Aí um homem respondeu assim “eu acho que é um absurdo, porque se na primeira vez que ela saiu, ela 
transou comigo, então, toda vez que ela sai com um cara ela transa, então ela já passou pela mão de uma pancada de 
caras”. 
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M.: O outro já falou que não, que achava que se rolava interesse, não tinha porque ficar esperando o 4º, o 5º, o 10o 
encontros. Rolou interesse, rolou vontade, o importante era ser feliz, é ser feliz. Agora ficar esperando, porque esperar. 
O outro ficou pensando que se transou com ele na primeira, então com todos os homens que ela sai, ela tá com vários. 
Então eu achei engraçado essa diferença. 
 
K1: O outro pensa que o fato dela transar pela primeira vez, foi um lance de desejo, aquele lance carnal, aconteceu, 
porque...porque tinha de acontecer 
 
M: O outro achou simplesmente que ela era vulgar... 
 
B.: Eu vou há anos passar férias e feriados no mesmo lugar. Muitas amigas vão comigo, e assim, sempre tive o maior 
cuidado de... eu ainda tenho isso na cabeça, de manter o meu nome, a integridade naquele lugar. Há pouco tempo 
aconteceu uma coisa que eu achei horrível porque lá é um lugar pequeno e todos se conhecem. O meu carro já é um 
carro falado quando chega, porque é um carro que só chega com mulheres que chamam atenção e não com barangas, 
aquelas coisas. Então quer dizer, todos os garotos lá ficam tudo de olho, carne nova, uns moram lá, não estão 
acostumados, então tá, começaram, e eu tenho amizade com alguns deles e tal. Na última, eu fiquei super chateada 
porque eu não esperava, porque a gente fica quieta na nossa, eles vêm atrás, eles procuram a gente, a gente não 
procura eles, a gente senta na nossa mesa. Não sei que, mas daqui a pouco tá eles em cima. E o que aconteceu da 
última vez, foi um monte de boatos. Eu vi um lado do homem que eu não conhecia, porque o homem não tem fama de 
ser fofoqueiro é a mulher que tem. Eu vi que não é nada disso, o homem é quem tem. Tem a língua maior do que a 
boca. Isso me deu a prova agora. Eles falaram um monte de besteira: que a gente dava mole, mas quando eles queriam 
a gente recusava.  Agora eu parei, agora eu tento ser a mais antipática do local. Porque tem que ser assim. 
 
M: Eles confundem amizade. 
 
B: Exatamente, você simplesmente não pode ser mais simpático com as pessoas, porque se você está sendo simpático, 
você está dando mole, você não pode, você não pode ter uma relação de amizade entre homem e mulher, você não 
pode. Eu acho isso não entra na minha cabeça, eu vou ficar velha, isso não vai entrar na minha cabeça. 
 
M: Imagina isso num ambiente de trabalho, como você fica queimada né, com a imagem ruim no trabalho, quando você 
é muito simpática. Principalmente, quando você  é uma secretária que tem que atender a todos, você tem que ser 
agradável. Muitas vezes eu falo, olha nem Jesus agradou a todos, não vai ser eu quem vou agradar. Então quer dizer, 
rola cara, de você não ser compreendida. Quem faz amizade principalmente com homem, deve ser mais carinhosa, deve 
conversar mais com ele, de repente sair pra almoçar. Ih! Aí já começam “Alá, tá dando mole, tá pegando ela. duvido! 
Duvido que não esteja”. 
 
Passei a investir na idéia que faziam sobre o casamento: 
 
B: Depois que eu soube que minha mãe não era virgem, acho que foi na 4a. série, aí veio, mesmo assim, ainda foi uma 
coisa que não foi pra todos, pois, eles pediram a assinatura dos pais, se os pais autorizavam os filhos a assistir uma aula 
de educação sexual, aí minha mãe autorizou, já sabia, até que era uma boa que seria uma coisa técnica. A professora 
explicou tudo. Engraçado, o entra-e-sai, tudo direitinho e mostrou figuras e não sei mais o quê, mesmo assim, ainda teve 
aquela figura, quando o seu pai e sua mãe, um casal se apaixona, se casa... 
 
K1:  Quer dizer se casam, você só pode ter um filho se você tiver casado. 
 
B.: É. Ai a professora mostrou, mesmo assim, foi só aquela coisa do papai em cima da mamãe, mostrando coisa e tal. 
 
M:  Atualmente não tem nem isso... 
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B: É água com açúcar né. Não se chega Iá. Olha, nas revistas tem várias posições, vai dizer que “a de bumbum é a que 
eu mais gosto”, “essa aqui de ladinho é um pouco complicado mas dá pra fazer”.  
 
K1: Se você torcer um pouquinho, se você for bem flexível dá pra você se pendurar no ventilador, rodar. Lá acontece 
isso. Na minha 4a. série, foi engraçado que quando a minha mãe soube que a gente tava tendo aula de relação sexual, 
minha mãe me encheu de livro. Mas era tanto livro que eu não sabia por onde começar. Aí a minha irmã, nada boba, foi 
lá sentar, né. Porque tinha dois anos de diferença, eu tava na 4a. e ela tava na 2ª. Então o que acontecia, eu tendo aula e 
ela não, e minha mãe comprando livro, ela automaticamente ia atrás do livro. Agora, engraçado que de 5a. a 8a série eu 
já não tive aula. 
 
B: Eu também não tive. 
 
M: Eu tive um ano que era aula pra menina e outra pra menino. 
 
Ainda, querendo recolher dos depoimentos mais informações, acrescentei. Agora, como é que vocês 
vêem a possibilidade da educação sexual na escola, ou melhor, trabalhar a sexualidade de modo a 
se avançar na questão? Informei, como sabemos, a criança, desde pequena, ainda na Educação 
Infantil, já demonstra a necessidade da discussão do tema. Faz desenhos pra provocar você a falar 
sobre o assunto. Na verdade, a criança chama a atenção com invocações ao sexo, querendo dizer à 
professora: fale sobre isso, estou precisando saber! 
 
B.:  Eu vou contar um caso horrível, eu tenho uma afilhada, ela fez três aninhos, elas conhecem ela. Ela é um barato, 
agora a mãe dela tá desesperada, a mãe dela é psicóloga, eu madrinha, futura pedagoga,. Um dia ela falou, B, ela  tem 
que ser aquele modelo de criança. Agora a gente vai entrar na pior fase dela, passou da fase dos porquês e, agora, ela 
tá descobrindo a libido dela. No outro dia ela falou que antes  ia passar uma pomadinha nela, de assadura. Ela não 
ficava de rirririri, agora ela já ri. Fiquei preocupada, porque ela começava a dizer: aqui fica aí neneca, e aí fica botando a 
mão. Ela estuda num colégio evangélico. Ela não conhece ainda o órgão masculino, porque ela só convive com 
meninas, comigo, com a minha mãe e com a minha prima. O pai dela é ausente. Um dia minha vó deu uma bonequinha 
pra ela que tinha um piruzinho, era um menininho. Ela olhou assim “Limpa ele mãe”, ele tá com cocô, limpa ele, limpa 
ele. Agora ela tá na escola, tá na escolinha, e com certeza ela vai conhecer melhor um menino, mas ela já está lá desde 
março, mas até agora ela ainda não comentou nada, ainda não falou.” 
 

Expliquei-lhes que hoje existem bonequinhos, fabricados no Brasil, que mostram, em sua estrutura, 
tanto os órgãos femininos quanto o masculino. Essa breve intervenção serviu para que reiniciassem 
a narrativa sobre as reações das crianças de seu convívio familiar, indicando-me como a 
cumplicidade com os novos grupos a que passam pertencer – como os da escola – influenciam suas 
ações pedagógicas sobre o tema. 
 
B: E o boneco dela é direitinho, mas ela achou que fosse cocô, ela acha até hoje que é cocô do bonequinho, pra ela 
limpar, mas e a gente ao mesmo tempo ... Acho que foi uma falha nossa que a gente deveria ter explicado, mas a gente 
não explicou também. A gente ficou tão insegura, afinal ela só tava com dois aninhos, aí a gente ficou naquela coisa “tá 
na hora de explicar pra ela que, o que é isso”. Achamos que não, então... 
 
M: Isso é um problema que ela tinha que resolver de saber na hora. Eu tenho uma prima que vai fazer 11 anos, agora 
que já tá dando isso na 4a. série, já tá tendo noções de órgão feminino, órgão masculino. O que  é uma vagina, o que é 
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pênis. E, o colégio dela é católico, é Santo X, já tá dando essas noções pra ela, ela que quer sair com a minha prima 
de 6 anos, só que eu acho que a minha prima, não sei, uma menina de 6 anos não sabe nada. 
 

Com certa surpresa pelo contraditório apresentado, levantei a seguinte questão: O que é que você 
pensa/interpreta que ela quer passar para a priminha conhecendo um pouco de sua estrutura 
anatomo-fisiológica? 
 
M:  Eu não sei, eu acho que não é a hora da menina de 6 anos. 
 

Fiquei um pouco desapontada com a resposta de M, sempre tão desinibida e liberada para sua 
sexualidade desde pequena e, não obstante, conservasse virgem, afirmava fazer n coisas. Afinal, o 
que motivava tal reação quando se tratava de uma criança de sua família? Por isso, estimulei mais o 
diálogo, que se mostrava cada vez mais interessante para a identificação dos impedimentos e 
silenciamentos sobre o sexual em sala de aula. M, então cheia de reticências, continua: 
 
M:  Aí minha tia fica assim. Ah! porque... Ela é menina também, mas você não tem que falar nada ainda pra sua prima. 
 
Fui mais insistente: Por que você e sua tia acham que é cedo para uma menina de 6 anos conhecer 
um pouco de si mesma? 
 
M:  Seis pra sete anos? Vai ficar igual a B né, pensando que a mãe era virgem. Não, mas, eu não sei como eu penso 
assim. Apesar de sabe, ter tido muito apoio desde cedo e de já começar a ter curiosidade muito cedo, eu não sei como 
lidar com isso, eu tenho uma certa... 
 
K1:  É o que a Maria Amélia tava falando agora, eu acho que a hora certa é a hora que acontece a curiosidade, na hora 
que a criança .indaga e quer saber. Responder apenas o que ela perguntou. A criança é quem vai dizer o limite. 
 
M: Eu não sei se eu to sendo justa com relação a isso, eu não sei se quando, eu for professora, se acontecer um caso 
assim..????. Eu não sei, eu não vou fazer escândalo, mas eu não sei como eu vou lidar. O que é que eu vou fazer com a 
criança se acontecer um caso desse, entendeu? 
 
K1: É até porque, como você vai ter sensibilidade e passar aquilo na linguagem dele, sem ser muito pesado. Ainda tem 
isso.  
 
M:  É muito mal, é uma saia justa muito complicada. 
 
B: Eu não sei quando ela vai começar com essas perguntas, que ela ainda tá novinha. Quando ela chegar: “dinda, 
porque isso”? E acho que vou ficar bem olhando dentro da cara dela. 
 
 
Procurando encontrar saídas nas próprias respostas indubitáveis de antes, comentei: a arte, os 
desenhos espontâneos, a poesia, a literatura infantil  ajudam muito na reflexão. Existe toda uma 
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bibliografia que fala de histórias de nascimento, de desvelamento do corpo. As artes cênicas, bem 
como a Educação Física adequada promovem possibilidades de discussões que não interferem na 
educação sexual promovida pela família e faz com que se avance nos conhecimentos sobre o tema 
em qualquer idade. 
 
B:  Tudo que temos é muito avançado. 
 
Considerar o pensar sexual como avançado pode ser um grande equívoco, pois atualmente a TV 
traz para dentro das casas e das famílias novas formas de convivência que raramente são discutidas 
com as crianças e adolescentes. Desse modo, considero que sua priminha estará fazendo um 
grande papel educativo se vocês também a orientarem, no sentido de só responder ao que for 
perguntado. Lembrem-se da importância da concepção de Vigotski sobre a zona proximal do 
desenvolvimento da criança, o que implica considerar a importância da criança mais velha como 
mediadora do conhecimento da outra, de repente mais do que eu, do que você, do que ela. 
 
B.: Que tem até a mesma linguagem, às vezes uma linguagem mais próxima. 
 
M: A mãe diz assim “pára com isso X, você não tem que dizer isso pra sua prima, ela não tem que saber disso. Eu sei o 
que ela precisa saber, eu senti o saber dela. Ela não tem que saber disso”. Ela tá muito nova pra saber disso. Aí ela 
olhou assim, com ar de reprovação. É isso que eu penso, eu acho que tem uma idade pra tudo. Eu fico achando injusto é 
isso começar a perguntar com três anos? Como é, se a gente começar, como é que você vai explicar isso tudo pra ela, 
como é que você vai ter aquele jogo de cintura pra poder explicar isso. 
 

Interrompi para proporcionar algumas saídas para os impasses surgidos entre o que são e pensam e 
suas dificuldades com o tratamento do tema com os outros; daí, algumas informações retiradas de 
minha própria prática com o tema: Você explica até onde a criança se sentir satisfeita. Pára ali, e 
continua quando ela perguntar de novo. Na sala de aula é a mesma coisa, só que lá, você tem 
outros alunos que já estão em outros estágios de conhecimento, quando você começa a dar 
respostas àquele que perguntou, existem muitos que possuem uma vivência sexual já muito grande, 
principalmente, na Escola Pública, onde as condições habitacionais são imensamente precárias. 
Todavia, em geral, aquela criança que necessitava da informação fica satisfeita naquele ponto. 
Quanto aos outros que avançaram no trato com o tema, nada melhor que planejar com eles projetos 
educativos e que até envolvam toda a escola, de modo a que eles tenham a iniciativa de  procurar 
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maiores esclarecimentos, sempre com sua orientação. Importante é sempre manter a calma e 
pensar serenamente, pois as questões colocadas devem sempre ter encaminhamentos favoráveis 
às dúvidas ou saberes que se colocam. Daí a imensa necessidade de vocês começarem a encarar 
suas próprias dificuldades nos cursos de formação, compreenderem suas próprias limitações em 
relação ao sexual e, principalmente, perceberem quão complexa e múltipla é a sexualidade em suas 
variadas formas de atuação, questão absolutamente desprestigiada nos currículos. 
 
K1:  Até porque se uma criança, se aquela criança quiser saber mais, ela vai prestar atenção, mas aquelas crianças que 
já sabe o suficiente, já não vão mais dar atenção pra você, pensando “Ah, já tô sabendo o que é então.!!???..” 
 
Interrompi, novamente, para uma outra intervenção. Uns alunos ficam satisfeitos em suas 
curiosidades, enquanto outros querem saber mais. É preciso estar preparado para isso. Minha 
experiência me tem mostrado que, em turmas de Educação Infantil, a curiosidade se torna mais 
explícita, mas logo o assunto perde a graça se existe envolvimento de todos com a satisfação do 
conhecimento detonador do processo. Ao passo que, numa turma de crianças maiores ou 
adolescentes, isto dificilmente acontece. Talvez seja esse o problema que sentem, ao precisarem 
lecionar em turmas maiores. Nessas turmas, as dúvidas não cessam. Você precisa limitar a 
ansiedade de todos, a melhor atitude é estimula-los ao planejamento coletivo de ações que 
envolvam debates e discussões a respeito.  
 
Eu me lembro que comecei a trabalhar efetivamente com esse tema de forma sistematizada, lá pela 
década de 80, com o surgimento da epidemia da AIDS, que era motivo de reportagens e mais 
reportagens em todos os meios de comunicação no país. Era professora de Ciências Físicas e 
Naturais de uma escola pública municipal em turmas de 6a, 7a e 8a séries e levei o interesse dos 
alunos para a contextualização política do fato – Por que a ênfase em afirmar que o berço da AIDs 
que contaminava meio mundo tinha origem na África? Que tipo de interesses aí se colocavam? 
Discutimos nisso, também, o papel da mídia. Todavia, lembro-me bem discutimos o assunto que 
desaguou nos conteúdos da sexualidade e outros derivativos do sexual por quase quatro meses, 
sem sentir-me culpada por abandonar alguns conteúdos programáticos acessórios. Discutimos e 
aprendemos muito juntos, desde o específico da reprodução humana, da genética até os fenômenos 
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físico-químicos inerentes. Foi tão interessante o trabalho que os próprios alunos quiseram mostrá-lo 
à comunidade do bairro e, a partir daí, planejamos uma feira de Ciências em meio à praça pública, 
que aliás foi muito concorrida como pode mostrar a foto abaixo. 
 
Ouvintes atentos, as futuras jovens professoras, ainda retrucaram: 
  
B.: Mas, na 8a série, é que o assunto fica mais interessante, entendeu. 
 
Informei-lhes que a partir dessa experiência exitosa e desafiadora nunca mais deixei de colocar em 
minhas pautas de ações pedagógicas a questão em tela. Os laços de companheirismo que se 
formaram entre nós, permitiu que esses adolescentes se desenvolvessem também em outras áreas 
do conhecimento, encontrei adolescentes que não estudavam, porque tinham que trabalhar, 
solicitando aulas extras para compreenderem melhor o que aprendiam. Esses alunos começaram a 
aprender de tudo, da física, da química, da biologia, com muito mais prazer, pois o desvelamento do 
sexual conduz a um conhecimento maior de si mesmo e do outro e, este encontro começa a 
possibilitar maior prazer em aprender e, porque não dizer, também em ensinar. Conto para vocês 
esses fatos, sem querer dar receitas e soluções que funcionaram para mim, num determinado tempo 
e lugar; por isso, o planejamento para o trato da sexualidade deve ser sempre coletivo, contando 
com a participação dos pais e dos alunos. Nada de esconder a cabeça e fingir que ele não se 
constitui como um fato educativo importante. K1, rompe o silêncio e completa: 
 
K1: Você entrou no ambiente deles, entrou na deles. Conseguiu fazer parte. 
 
Encerrei a discussão com meu muito obrigado pela permissão para participar do colóquio que se 
estabelecera e ficamos muito satisfeitas com a expressão de alegria e satisfação de todas por terem 
podido falar de suas dúvidas e pensamentos acerca de seus trabalhos futuros. Nós nos ouvimos, 
nos encontramos e, por menos que participasse, como adulta e professora, conseguimos entrelaçar 
os fios de muitos saberes e fazer a ruptura de muitos deles. Foi muito bom, muito bom esse nosso 
encontro, dissemos todas. 
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Sexualidade e reprodução humana na Feira de Ciências de uma  

escola pública do Município do Rio de Janeiro 

 
Toda essa escuta e intervenções resultaram da conversa entre colegas e amigas, futuras jovens-
professoras e minhas alunas no período passado de ensino de conteúdos das Ciências Naturais, em 
que destaquei quatro pontos essenciais para o trabalho docente com essa disciplina: (a) Saúde em 
suas inserções sócio-econômico-culturais, em que se materializam as concepções do sexual e das 
relações de gênero; (b) O meio ambiente, natural e suas relações com mulheres e homens, 
habitantes e co-partícipes desse meio que se inscrevem na mesma relação com a saúde, (c) os 
conteúdos prático-teóricos das ciências físicas, químicas, biológicas e geociências; (d) o exercício 
de participação em pesquisas de campo e teóricas, associadas ao tema, com trabalhos finais daí 
decorrentes, procurando pedagogicamente o entrelaçamento das redes de conhecimento, 
considerando-os eixos não lineares. 
 
Acredito que pelo fato de me remeter às possibilidades do trabalho rizomático, ainda que dentro de 
meus próprios limites, as narrativas e contos encontraram meio favorável ao seu desenvolvimento. 
Respeitando todas as nuances das falas ouvidas, não realizei cortes ou recortes que poderiam vir a 
prejudicar a compreensão da potencialidade dos relatos memorísticos colocados, compreendendo, 
inclusive, a intensidade com que as várias formas de linguagem se fazem ouvir, sejam elas 
corporais, gestuais e demais, além de outras formas de comunicação tão próprias às mulheres – 
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olhares difusos, reticências, austeridade no silêncio. Enfim, esse encontro fortuito favoreceu, 
sobremaneira, a maneira pela qual ali foram encontradas, recordadas e descritas, por meio dos 
contos, as experiências de formação de nossas jovens professoras associadas ao exame analítico 
da temática em questão: sexualidade, formação docente, gênero e a (re)invenção de uma outra 
escola pública, em que se eduque, se aprenda e se ensine com paixão. 
 
Ao trazer a emoção das narrativas das jovens professoras, procurei nelas as evidências que 
reforçam suas lutas e conquistas; todavia, encontrei, não por acaso, muitas incertezas, dúvidas, 
preconceitos e medos, articulados ao sexual, que se entrelaçam às várias e múltiplas formas de 
pensamento e ideais incutidos nas mulheres, fato que muito se evidenciou na última parte dos 
diálogos-narrativas.  
 
Ao evidenciar os valores que reforçam características preconceituosas aprendidas ao longo de sua 
educação para a vida e na formação docente, reforcei a idéia, antes preconizada, de que os 
trabalhos para o encontro e os estudos para buscar-se um corpo docente mais qualificado não se 
têm esgotado, pois algumas das implicações que vêm acompanhar os discursos laborais das 
professoras continuam a ser fundamentados na materialização de um lugar determinado a elas nos 
postos hierárquicos mais baixos dos sistemas educacionais, tal como o discurso incorporado por 
elas de sua incapacidade para lidar com alguns conteúdos escolares básicos, se não foram para 
eles preparadas. Então, por que não enxergar o que nos indicam essas vozes, que, também são as 
nossas vozes que se inviezam nos lugares do poder, de modo a  pensarmos juntos currículos mais 
apropriados às suas/nossas futuras e/ou  atuais práticas educacionais? 
 
O discurso da feminização que se atribuem ao magistério, por ser desqualificador, acaba por reforçar 
os mais baixos salários e as péssimas condições de trabalho, exigindo de todos nós cada vez mais 
sacrifícios para exercer dignamente um trabalho eminentemente de respeitabilidade pública para a 
formação das novas gerações – alunos e alunas de nossas escolas públicas, tão marginalizada 
quanto os sujeitos que delas se utilizam. 
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Se, por um lado, alimentou-se a idéia de que a educação feminina contaminaria a pureza e a 
legitimidade do saber humano em seus direitos conquistados com a República, por outro lado, não 
se poderia deixar as mulheres entregues à ignorância.  
 
O início das análises das narrativas que me foram oferecidos não poderia deixar de evidenciar que 
esse ramo profissional se constitui, basicamente, de mulheres, pelas razões já expostas; daí, não 
poder negar significados diferenciados, por vezes, não percebidos pelo corpo docente – ser mulher e 
ser professora em sua singularidade de valores, práticas, comportamentos, sentimentos e ideais 
próprios ao universo feminino.  
 
Desde que nascemos, a masculinidade e a feminilidade são marcas que vão se impregnando aos 
nossos processos de subjetivação. Todo o trabalho histórico das culturas atua no sentido de 
amalgamar à consciência social os valores, tendências e comportamentos a se evidenciarem em 
meninos e meninas. Tanto homens como mulheres apresentam modos de ser e de estar no mundo 
de acordo com essas construções sociais, que são históricas e variáveis, de acordo com cada época 
e espaços culturais. (Consultar Norbert Elias e Philippe Ariès) 
 
Como no espaço-tempo de escola circulam, como protagonistas, à semelhança de uma peça teatral, 
alunos, professores, professoras e pais e responsáveis, que possuem uma existência concreta, real 
e histórica, onde estão entremeados vários e múltiplos significados que nos permitem diferenciar-nos 
uns dos outros e, ao mesmo tempo, reafirmarmo-nos como pertencentes a um grupo, o próprio viver 
singular e cultural nos ensina maneiras de enfrentar desafios, encontrar caminhos possíveis, 
descobrir atalhos etc., que formam nossas experiências peculiares, alijando os simulacros. Deste 
modo, se existe um modo masculino de ver e enxergar o mundo, existe, também, um modo feminino 
de entrever esse mesmo mundo em que todos, homens e mulheres, crianças e idosos, pobres e 
ricos, heterossexuais e homossexuais, brancos e mestiços, vivemos.  
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Concepção de sexualidade na visão de jovens alunas professoras - Entrelaçamentos 

 

 

Quando nos debruçamos sobre a história das mulheres, fatos diversos evidenciam diferentes modos 
e formas de registros das memórias femininas; antes, presas muito  mais à esfera privada do que à 
vivência no espaço público. Entretanto, torna-se possível perceber, também, variações, de acordo 
com as diferentes formas de estruturação familiar, de cooperação e solidariedade entre os sexos, o 
que pode se observar, com mais freqüência em nossa contemporaneidade, quando alguns homens 
(muitas vezes premidos pela incapacidade de ser o provedor da família) vão abrindo mão de certos 
padrões de exigências quanto ao papel exercido pela mulher em vários campos sociais e 
intelectuais. 
 
Essa diferenciação de rememorações entre homens e mulheres não se fundamentam em fatores 
biológicos; mas Isabelle Bertaux-Wiame, citada por Catani e outras, argumenta, com base em 
rígidas investigações, a preponderância dos lugares sociais como determinantes para esta 
diferenciação na natureza das memórias e, conseqüentemente, a construção de memórias 
específicas nos homens e nas mulheres. Conclui que as memórias cotidianas das mulheres se 
prendem mais a sua memória familiar, pois sua esfera social é a da reprodução familiar, não porque 
são mulheres, mas porque têm a responsabilidade da reprodução social de adultos e crianças. Na 
medida em que essas obrigações as conduzem a exercer práticas sociais desapegadas das 
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necessidades do mundo masculino e do capital essa memória vai se modificando, tendendo a 
enveredar por outros caminhos. Este é um fato corriqueiro que acontece, por exemplo, quando as 
crianças já não necessitam de tantos cuidados, ou quando fazem opção por um trabalho e retomada 
dos estudos fora de casa (CATTANI,1997, p.43). 
 
Tais argumentos foram reveladores e significativos nos esforços que empreendi para compreender 
os sentimentos e emoções que contribuíram para a formação de nossas jovens, como, também, 
perceber que as construções das subjetividades femininas passam pela história das relações entre 
os sexos, não representando, portanto, uma história à parte, em que campos distintos se oponham. 
Mas esta é a história da humanidade. 
 
Nessa participação, em que pude percorrer caminhos trilhados pelas três jovens, percebi, com 
intensidade, a proposta dos relatos orais como facilitadora na fluência das vozes  em conversação, 
além de compreender que seus contos se compunham de um conjunto diversificado de construções 
de si mesmas, como forma de resguardar os elementos identitários com que se vão constituindo. 
Pude observar que as narrativas de sua formação se desenvolveram em diferentes graus de 
dificuldade e facilidade, já esperados, na medida em que se tratava sempre de uma extensão da 
pessoa que se revelava a si mesma e aos outros. Cabe-nos refletir sobre o fato de que nos 
lembramos de umas coisas e de outras não, isto porque, como anunciava Halbwachs, (...) a 

memória se compõe de esquecimentos e silêncios, e não as perdemos senão para reencontrá-las, e 

com a mesma faculdade de esquecimento se exerce alternativamente em detrimento e em vantagem 

de cada um dos grupos que elas atravessam. (Halbwachs, ano:33). 
 
Deste modo, as lembranças que essas jovens visitaram outrora, revisitaram-nas agora, no sentido 
inverso, como se encarassem os mesmos fenômenos por um outro ângulo de visão, recolocando os 
detalhes diversos dentro de um outro conjunto, constituído por nossas imagens mais atuais, isto 
porque já se afastaram dele o suficiente para que a memória fosse desdobrada em uma outra ordem 
de lembranças, que já se colocaram no lugar das mais antigas; daí, a impossibilidade de retorno à 
totalidade do passado. 
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Assim pensando, estimulei as futuras e jovens professoras a contar mais de si mesmas no trabalho 
escolar com a sexualidade, suas relações com alunos e professores, com as amigas e parentes 
mais próximas, em sua vida atual repleta de pensamentos, criações e imagens sobre o sexual, de 
modo a reconstruir, a partir do presente anunciado, as lembranças do passado capazes de 
desenhar, quais tipos de influências foram exercidas por elas, marcando seus sentimentos, medos, 
angustias, carências, alegrias, amizades, amores, romances, castigos e esperanças. 
 
Em seus depoimentos, pude entrever quatro eixos principais de análise que se intercambiaram:  
 

1. O primeiro refere-se às suas negativas quanto ao trabalho docente com os adolescentes. 
 

Referem-se a eles como temperamentais. Os meninos são agressivos e as meninas doces; eles 
amam ou odeiam com a mesma intensidade; estão descobrindo sua própria sexualidade, enquanto 
tratam de tudo de maneira extremada.  
 
De modo a reforçar a ojeriza por trabalhar com adolescentes, demonstram medo do assédio que, 
porventura, venham a sofrer de seus alunos, que “quase têm a nossa idade”. Persistem em 
aconselhar que não se pode deixar confundir amizade de professora com amor e a paixão que elas 
venham a causar em seus alunos.  
 
Lembram-se de como eram diferentes das meninas de agora. Eram mais românticas, escreviam 
bilhetinhos para os amados, jamais enviados; pediam às estrelinhas do céu o apoio para conquistar 
o ente desejado. Enfim, falaram do medo que lhes destinava o trabalho docente no presente quase 
futuro, carregando-o das marcas que se impuseram em seus passados, momentos vivenciados 
nessa mesma faixa de desenvolvimento físico e mental. 
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2. No segundo eixo, aparecem os relacionamentos com a família, com os pais e os amigos, 
articulados ao conjunto de preocupações íntimas, colocadas a partir da pergunta: contam 
tudo mesmo?  

 

Onde ficaram os não-ditos, estes que se constituem, nessa terceira parte da tese, meu principal 
problema a discutir? Os rastros colocados por Foucault e que são por mim seguidos, indicam-me 
que não existem exclusões, na medida em que estas estarão incluídas em alguma parte do contexto 
socio-histórico-cultural; por isso, acreditar que presentificados os ditos demandados, certamente, 
serão encontrados os não-ditos subsumidos aos primeiros. Neste momento em que me pergunto: 
estariam os não-ditos sublimados ou cristalizados nos discursos marginais dos mais velhos em 
relação às suas próprias adolescências? Estariam na omissão da família e no receio em falar sobre 
o assunto, posto que muitos ainda acreditam que o conhecimento sobre o sexo desperta suas 
menininhas precocemente para pensar no sexo (genitália) e, pior, a necessidade de entregar-se a 
ele?  
 
Uma pista para essa reflexão evidenciou-se na frase repetida, à exaustão, por todas: eu era a 

menininha da mamãe ou do papai; o que me lembra a história de Alice no país das maravilhas e o 
prolongamento de sua infância idealizado por Lewis Carrol.  
 
Outras questões se acrescentaram a juízo: o relacionamento sexual já perpetuado na primeira 
transa, carregando muita culpa pela possibilidade de virem a causar desgostos e amarguras às suas 
mães. Diferentemente de gerações anteriores, não mais as afligia a vergonha da família em relação 
à gravidez fora do casamento.  
 
A figura da mãe compreensiva assume maior destaque, tomando uma conotação emocional e, 
também, de culpa, já que ela agora é amiga e confidente, impossível decepcioná-la, se soubesse 
que não sou mais virgem, não obstante se deixe escapar a preocupação: Você não transou com ele, 

não? Duas das pesquisadas enfrentaram de saída o problema, abrindo-se em confidências com 
suas mães, e uma outra, até hoje, participa do jogo da dissimulação - ela sabe que a mãe já 
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percebeu, mas ambas não conseguem falar, claramente, sendo assunto silenciado. Entretanto, falar 
como? Se a filha, em seu espírito, ainda é a sua menininha que cresceu, tem desejos que não 
querem ser enfrentados por ambas. Todas se regozijam, todavia, por terem, afinal, descoberto o 
amor, sua sexualidade; enfim, descoberto o novo, como disseram várias vezes, não obstante, em 
cada caderno, em cada página escrita em suas vidas, se encontre a tradução dos textos e contextos 
sociais que indicam a sabedoria com que se aplicam/se submetem às regras do jogo.  
 
Essa culpa que traz em si imagens que se fundem tão intimamente às lembranças e a elas  
emprestam sua substância, indica que nossa memória não é uma tábula rasa a ser escrita ou 
preenchida, percebemos que somos capazes, por nossas próprias forças, de distinguir, sob o pano 
de fundo de um espelho turvo, alguns traços, alguns contornos que nos devolvem a imagem do 
passado e, por essa contingência, conseguimos formar/transformar, no presente, aquelas 
concepções capazes de desencadear implicações futuras no trato do tema com seus alunos, 
incluindo-os também nesse jogo das dissimulações e dos simulacros. 
 
Nesse sentido, Halbwachs nos ensina que, para que nossa memória se auxilie ou se apóie na dos 
outros (no caso das pessoas que formam nossos círculos de convivência), não basta que estas nos 
tragam depoimentos: torna-se importante que nossa memória não pare de se entrelaçar com as 
outras memórias e que existam suficientes pontos de contato para que a lembrança que nos 
recordam (em discursos ditos ou não-ditos) possa se reconstruir sobre um fundamento comum, 
capaz de diluir os acontecimentos pessoais naqueles que representam nossas memórias coletivas – 
lugar de compartilhamento e de conquistas. Tal fenômeno nos mostra o quanto nossas lembranças e 
pensamentos mais pessoais buscam sua fonte nos meios e nas circunstâncias sociais definidas e 
que as contradições provêm, sobretudo, daquilo que procurávamos encontrar em nossos objetos de 
desejo, não, apenas, naquilo que ali viam os que nos antecederam. Este pensamento muito nos liga 
às preocupações que os outros podem fazer de nós, já que descobríamos circunstâncias novas 
oriundas dos entrelaçamentos já citados e que se aplicam em nós pela primeira vez 
(HALBWACHS,1999, p.35-44). Não se encontrariam, aí, as razões para as contradições entre os 
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ditos e não-ditos? Os efeitos de poderes e saberes que nos fazem dizer não quando queremos dizer 
um sim bem rotundo? 
Os efeitos de poderes e saberes que nos fazem dizer não quando queremos dizer um sim bem 
rotundo? 
 

3. No terceiro eixo, as intimidades em narrativas: falam de masturbações, de desejos incontidos, 
de desejos recônditos, de transas e lugares em que se levam a cabo as intimidades dos 
colegas adolescentes, nas escadas, nos plays dos prédios; falam de suas primeiras relações 
com mais detalhes, de colegas de escola homossexuais, enfim, indicam muita coisa que pode 
esconder os não-ditos, nos subterrâneos das memórias presentes à época.  

 
Falaram dos silêncios das escolas, inclusive das escolas de formação docente, até mesmo 
ridicularizando alguns professores que demonstravam seus medos incontidos no trato com o tema. 
Ressaltaram que, na 4ª série do segundo segmento do Ensino Fundamental, aprenderam alguma 
coisa sobre o sexual; mas, da 5ª a 8ª série, nada mais foi falado, e o pouco que se ensinou prendia-
se aos conceitos biológicos já esperados dos professores de biologia.  
 
Comentaram que obtinham as respostas às suas dúvidas mais íntimas nos manuais de revistas, tais 
como: Carícia, Capricho, Cláudia etc., mas que hoje já não respondem às suas questões, são água 

com açúcar, fato que não nos surpreende, já que todas as respostas às perguntas dos adolescentes 
se referem aos tipos de comportamentos adequados para obtenção do orgasmo, papel quase 
exclusivo dos sexólogos de plantão.  
 
Corrêa(1998), em sua crítica ao papel desempenhado pela sexologia em nosso país, chama a 
atenção para os efeitos possíveis dessas revistas, ao desenvolvimento da sexualidade, 
principalmente, dos jovens adolescentes. Alerta que a abordagem em revistas de grande circulação 
entre jovens, de temas que discutem o sexo e a sexologia, preferencialmente sob o aspecto da 
intensidade do prazer e da saúde sexual, pouco contribui para a satisfação das necessidades 
demandadas. Lembra que várias revistas, como as citadas pelas alunas-professoras, exemplificam, 
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com bastante clareza, a necessidade social de se falar cientificamente sobre o sexo, deixando-se de 
lado o caráter social, econômico e cultural em que a sexualidade se insere. Estas revistas, 
normalmente, recorrem a especialistas que têm seus lugares na medicina: ginecologistas, 
urologistas, psiquiatras e psicólogos, em sua grande maioria, ligados às universidades e instados a 
responderem a questões sobre: orgasmo, prazer sexual, dor na penetração, vaginismo, camisinha, 
virgindade, masturbação, higiene do sexo oral, relações sexuais na gravidez, contracepção, gravidez 
precoce e indesejada. Observou Corrêa que a perspectiva sexológica é tomada como padrão às 
questões, ou seja: toda prática sexual deve ser orientada para o prazer, desde que respeitada a 
dignidade dos parceiros. Outras, de inspiração psicanalítica, afirmam dificuldades com certas 
práticas referidas a motivos ocultos, ou dificuldades associadas aos fundamentos anatomo-
fisiológicos.  
 
As dúvidas levantadas pelas leitoras, invariavelmente, são expressadas a partir do plano hormonal; 
daí, afirmar a pesquisadora, que é médica e critica contundente da sexologia, que não se pode 
colocar a sexualidade apenas na oposição ignorância x educação, pois isso representaria uma 
recusa ao enfrentamento das questões complexas que envolvem a sexualidade. Trazendo a reflexão 
dessa pesquisadora para a dimensão da formação docente, vê-se que não basta que afirmem que 
não sabem trabalhar o tema, pois não o conhecem (ignoram suas facetas). Ficou bem claro que o 
problema não está preso apenas à informação; é preciso que desvelem os mecanismos que 
produziram tais efeitos, o que só será possível com a participação e envolvimento dos professores 
em seu cotidiano de trabalho coletivo. 
 

4. No quarto eixo, são considerados os conhecimentos escolares e a sexualidade que se 
descobre e se constrói. 

 
Foi possível observar que as jovens se acham liberadas para o sexo: Rolou interesse, rolou vontade, 

o importante era ser feliz, é ser feliz. Agora ficar esperando, por que esperar?  
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Falam sobre seus alunos futuros, prevendo as dificuldades que teriam por não saberem lidar com o 
assunto. Percebi, em suas narrativas inúmeras reticências, como se o passado revisitado tivesse 
vindo à tona, fazendo-as perceber, com maior intensidade, a questão: por que evitariam o trabalho 
docente com os adolescentes ?  
 
Nossas jovens professoras alegam inúmeras estratégias para fugir do assunto; quando não, adotam, 
como B, uma atitude bastante conservadora em relação a sua afilhada que, por ser muito nova, deve 
estar longe das perguntas sobre o sexo. Não chegou a hora. Entretanto, em seus depoimentos, a 
pequena criança não se importava muito com a hora em que a questão pudesse vir à tona. Queria 
saber e saber cada vez mais sobre tudo o que se referia ao sexual.  
 
Esse último eixo veio colocar por terra todo um jogo de verdades e saberes antes construídos, pois 
as lembranças apresentaram-se como imagens construídas e bem localizadas. Tivemos a 
necessidade de reconstituir o ambiente das memórias e recordações, mas não reconstituí-las a elas 
mesmas, pois essas lembranças em seu contato direto com o passado, com aquilo que as precedeu, 
condicionam sua reconstituição histórica. O grupo do qual fazia parte a adolescente de antes, não 
cessou de envolvê-la, seja a família, a escola, o grupo religioso, o grupo dos amigos comuns. A 
adolescente, ao se afastar das tradições e convicções de sua família no passado e se perder na 
floresta dos sonhos e do prazer sexual que reanima a sua vida no tempo presente, queda-se ao 
fluxo dos sentimentos e pensamentos que a ligam aos pais (no caso, a mãe, sempre amiga e 
confidente), mas, ao mesmo tempo, em sua contradição imanente, ao se ver em outro fluxo de 
acontecimentos que deles as distanciam, vêm em seu socorro, fazendo a distinção entre os 
pensamentos ligados às memórias infantis e dos adolescentes e aqueles que se apresentam nos 
adultos. (HALBWACHS, 1999, p.35-44). Para esse autor, a criança tem seus pensamentos, imagens 
e emoções associadas a sua natureza infantil, pois, habituada ao julgamento de objetos exteriores 
conceituados por seus pais, seu assombro e seus medos têm dificuldade de reintegrá-los a seu 
pequeno mundo das coisas, enquanto os adultos, não possuindo mais esse referencial ao seu 
alcance, encontram-se diante de objetos que lhes são novos e inquietantes, mas não mais 
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sucumbirão por terem, no passado, vivido experiências que os prepararam para a vida adulta. 
(HALBWACHS, 1999, p.40-47).  
 
É desse modo que me ponho a pensar nas possíveis contradições antes pensadas, entre o que 
vivenciou/vivencia a jovem professora e as implicações sobre seu trabalho, como se sua prática se 
efetivasse na oposição ignorância x negação. O que me mostraram as memórias de sua 
adolescência somadas à negação de trabalhar com adolescentes reflete-se como num espelho 
translúcido: suas imagens construídas e reconstruídas a partir das evocações presentes em suas 
memórias contemporâneas com aquelas que se articulam a um passado não tão distante e as 
imagens dela decorrentes.  
 
Contudo, as narrativas ouvidas expressam a segurança necessária para transpor os obstáculos, no 
momento em que o presente não atende aos apelos do passado. Assim, pensam: foi assim comigo 

mas será diferente com meus alunos? Entretanto, as idéias que fazemos de nós são tão pessoais e 
particulares, que nos importamos muito com a idéia que possam fazer de nós, e os acontecimentos 
mais gravados em nossas memórias são aqueles que representam a memória dos grupos mais 
próximos a nós – a família, os grupos da escola, os grupos de amigas etc. Daí, o empenho em dizer, 
repetindo o que antes nos fora dito e que representa o que afirmo naquilo que me pareceu 
contradição, mas que entendo agora como resultado dos entrelaçamentos das imagens que nos 
marcaram, desde o presente vivido e o passado que se foi, mas que estão presentificadas em 
nossas memórias pessoais e singulares que se inscrevem em nossas memórias coletivas e culturais. 
Deste modo, o preconceito e a dúvida, semelhante àquelas que partiram de seus pais: minha prima 

que vai fazer 11 anos (...) já tá dando isso na 4a. série, já tá tendo noções de órgão feminino, órgão 

masculino. O que é uma vagina, o que é pênis (...) ela que quer sair com a minha prima de 6 anos, 

só que eu acho que a minha prima. Não sei? É uma menina de 6 anos. Não sabe nada. Esta 
narrativa se confunde com as imagens que traz e que se opõem ao que ela mesma diz para outra 
colega que apresentou o mesmo problema, ou seja, ela (a outra) deveria responder na hora o que 

perguntava uma menina de dois anos. Diante do fato relacionado a sua família, muda de opinião e 
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se acha incapaz de interrogar-se sobre os saberes pertinentes ao sexual em uma criança de seis 
anos. 

 
Para finalizar esta reflexão, sem pretender esgotar o tema e deixando abertas questões a discutir, 
lembro que, para além das esferas históricas e culturalmente reservadas a cada sexo, o público e o 
privado, o lugar da reprodução e da produção são categorias que emergem na história, como 
imagens retocadas, alteradas, modificadas, entrelaçadas às diferentes realidades vivenciadas por 
homens e mulheres, protagonistas da trama social, e que emergem, por intermédio de fontes 
escritas e orais, nas quais os discursos, por vezes contraditórios, sinalizam o confronto entre o 
imaginário, os valores, os estereótipos, bem como as imposições culturais. É nesse espectro que se 
localiza a formação docente assim como a sexualidade e as relações que a elas se devem articular. 
 
 
 

3.3 Nas Narrativas, as Dificuldades e Dilemas no Exercício de Ser 
Professora 

 
Iniciaremos com um passeio pelas narrativas que indicam as dificuldades e dilemas, quase sempre 
nomeados pelas jovens professoras como problemas de sexo que atormentam suas turmas, ou 
melhor, situações inesperadas que as atordoam, causando-lhes, a partir dos efeitos de estratégias 
diversas de dominação, perturbações e incômodos, hesitações e conflitos, que afetam o equilíbrio e 
a harmonia esperada pela disciplina, quando, apenas, procurava, no trabalho educativo, o prazer de 
ensinar e a virtude de bem cumpri-lo. 
 
Trazendo a concepção de problema, indicada no dicionário1 da língua portuguesa, que, por mais 
abrasileirada que se tenha tornado em sua evolução espaço temporal, destaca-se, em grande 
monta, em auxílio no saneamento de algumas dúvidas que podem emergir das narrativas, plenas de 
linguagens próprias, que, por si só, já representam concepções enunciadas: a) proposta duvidosa, 

que pode conter inúmeras soluções; b) qualquer questão que dá margem à hesitação ou 

perplexidade, por difícil de explicar ou de resolver problemas: técnicos, sociais ou de trânsito; c)  

                                                           
1 Novo Dicionário Aurélio, edição ampliada. Editora Nova Fronteira, 1986. 
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tomando por referência a psicologia, pode ser entendido como conflito que impede ou afeta o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. 

 
Se a nomeação do conceito de problema se remete a outros conceitos, tais como: conflitos; 
hesitações ou perplexidades; dificuldades na resolução de problemas, bem como dúvidas que 
podem conter inúmeras soluções, muito se pode entender do que falam nossas professoras, 
intimidadas e acuadas pelo que de “incomum” ocorre em suas escolas e/ou na intimidade de suas 
salas de aula, diante da questão em tela, campo pouco investigado por aqueles que pesquisam a 
formação do (a) educador (a), sua profissionalização e seu trabalho. 
  
Assistimos as atribulações, os conflitos de toda ordem, as dificuldades nas respostas aos 
acontecimentos, assim como os apelos encaminhados à responsabilidade do(a) outro(a) - os 
especialistas, aqueles que, com seus saberes(científicos e/ou morais, por certo), pudessem curar e 
exorcizar de seus alunos os problemas de sexo, infindáveis e, quase sempre, superdimensionados, 
tais como: masturbações, exibicionismos, voyeurismos, desenhos perturbadores, perguntas 
irrespondíveis. Assim como aconteceu com o denominado furor uterino, entendido como forma de 
perversão patológica corrente nos séculos XVIII e XIX e aplicável às mulheres fogosas, livres e sem 
grilhões e, por isso mesmo, maléficas à harmonia social, a masturbação e as perturbações 
homoeróticas, descritas e desveladas pelos alunos, permanecem nos guetos dos subterrâneos das 
carteiras escolares, ainda impronunciáveis pelas/pelos  professoras/professores. 
 
Em nossa realidade, muitos dos nossos comportamentos e falas aderem aos discursos machistas 
que controlam as vestes das meninas, das jovens e adolescentes como justificadores para estupros 
e abusos de toda ordem. Desse modo, com freqüência, ouvimos falar sobre aquele que sofreu a 
violência: __ Só podia acontecer isso, olhem sua saia tão curta, suas blusas provocantes e seus requebros 

que incitam ao sexo, narrativa que bem se enquadra na visão falocêntrica de sociedade e que se 
caracteriza pelo poder que domina e anula.  
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Essa ausência de crítica e compreensão do contexto sócio-cultural e moralizante, muitas vezes, 
fornece as condições indispensáveis para a reprodução dos comportamentos e saberes que, por 
toda vida, alimentaram nossas pobres vivências e experiências de si e do mundo real. Por isso, 
impõe-se a necessidade de melhor estudar a jovem-professora e seus destinos como inseridos na 
tríade sexualidade-gênero–formação, posto que, não obstante os avanços científicos que libertaram 
seus corpos para a sexualidade sem culpa, ela não está imune às condições de suceder e espelhar 
em seus alunos e alunas, as condições que lhes são desfavoráveis. Ou seja, a vítima assume o 
papel do vitimizador, delineando, pelo modo como se construíram, uma narrativa que pode condenar 
à morte prazeres e alegrias no ato educativo, sacrificando sonhos e produzindo silêncios e 
embustes. 
 
Algumas dúvidas emergiram de nossas análises e de toda uma trajetória crítica acerca dos 
fenômenos que nos conduzem a sermos o que somos: Por que não nos sentimos responsáveis para 

a assunção das questões relativas ao sexo, particularmente no cotidiano da escola? Por que a(s) 

sexualidade(s) que brota(m) como flores a crescerem nos campos tanto nos assusta(m)? Será que, 

ainda, nos faz tremer o medo do Martelo das Feiticeiras? O receio das chibatadas e das pedras 

atiradas às mulheres sábias? Ou será a dificuldade de subverter as regras, as normas, nem sempre 

explicitadas, mas que se inscrevem, em profundidade, em nossas mentes e corpos, dilacerando 

nossas vontades e desejos, tendo por fundamento os dispositivos de poderes e saberes que, 

histórica e indelevelmente, penetram pregnantes na educação que recebemos? Acredito que todas 

essas questões e muitas outras vêm nos fazendo o que somos. Afinal, o que somos? 
 
Respostas a essas questões implicam, ainda, trazer à cena da vida escolar a subtração pelo 
exemplo, o despreparo dos docentes para enfrentar as dúvidas e anseios de seus alunos e alunas 
acerca do tema, como já indicamos em narrativas anteriormente colocadas.  
 
Nesse ponto, acrescento mais uma experiência, recentemente vivenciada por uma de minhas 
alunas-bolsistas de iniciação científica (jovem de 22 anos) e sua dificuldade no trato do tema, ao ser 
posta, frente-a-frente, com uma situação suscitada por seus alunos. Suas hesitações sobre o 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 3 – JOVENS PROFESSORAS NARRAM E CONTAM SUAS HISTÓRIAS E DILEMAS 
 

Maria Amelia de Souza Reis           Página 228 
 
 

caminho a tomar provocaram-lhe intensa sensação de desconforto e impotência. Afinal, essa 
questão, em sua formação como discente e estudiosa do assunto, que observara, analisara e 
escrevera uma monografia de final de curso, chamando a atenção para os ditos e não-ditos por 
professores e alunos, durante dois anos seguidos, nos Núcleos de Sexualidade e Drogas mantidos 
pela SME/RJ, parecia-lhe motivo para indecisões quanto aos rumos a tomar em sua vida. Escolhera 
certo seu caminho? Quantas respostas deveria ouvir naquele momento em que se encontrava 
sozinha, sem um leme a servir de apoio? Fora sempre tão segura e participante crítica, que 
desejava revolucionar a educação que produzimos. Chorar era sua vontade, mas, como afirmou, 
não ia pagar esse mico. 

 
Amanda é o nome de nossa jovem professora, recentemente contratada pela Secretaria Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro para trabalhar na zona oeste da cidade, onde também reside. 
Recebe de saída, ou melhor, de entrada, ainda sem um melhor conhecimento do cotidiano escolar e 
da prática pedagógica suficiente, uma turma de 1ª série, denominada pelas professoras mais antigas 
como “problemática” e caso sem solução, por terem acumulado anos de fracasso escolar em 

indisciplinas constantes. Ali, vigorava a arrogância e a violência, pois não escapavam as professoras 
que tinham, com certa freqüência, suas pernas arroxeadas por pontapés. Tratava-se, pois, de uma 
turma que ninguém desejava. 
 
Um belo dia do ano que findou, Amanda me telefona, evidentemente “chateada” com o que ocorrera 
em sua sala de aula. Descrevo essa experiência, utilizando a própria narrativa dessa jovem, escrita, 
com exclusividade, para que eu pudesse referenciar nesta tese como desoladora de uma formação 
docente preconceituosa: 

 
[...] Amelia, você não sabe o que aconteceu hoje, uma coisa que eu acreditava saber como 
encarar, mas não soube e não sei se agi certo. Ah! Amelia, fiquei decepcionada comigo 
mesmo, mas acontece cada coisa que a gente não sabe como resolver. Você me solicitou 
que eu escrevesse, então, aí vai. Três alunos, que comumente brigam e rolam no chão 
atracando-se toda vez que viro as costas, estavam no chão encenando um ato de sexo 
oral, e diziam "chupa, chupa". Chamei os alunos para um canto e perguntei se eles sabiam 
o que estavam fazendo e, um deles respondeu: "sei, um homem bota o 'piru' pra fora e o 
outro chupa e sai caldo de cana". Fiquei embasbacada, pois não esperava isso de crianças 
de 7 anos. Aí, eu disse meio sem saber o que dizer: "não, não é caldo de cana", então o 
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outro menino disse: “não, é leite, é leite". Eu, apenas, consegui dizer que não era nada 
daquilo, era uma coisa que nem saía deles ainda, e que por isso, não era coisa de criança, 
muito menos para ser feita numa sala de aula. Perguntei a eles se entenderam o que eu 
tentara explicar e, pedi pra que voltassem aos seus lugares. 

 
Como vemos, essa jovem professora foi refém de toda sua história de vida, de sua educação, de 
toda nossa cultura; não obstante pensasse saber tudo a respeito, não conseguiu dar respostas 
adequadas a essa situação que se tem tornado muito comum em nossas escolas e, principalmente, 
nas salas de aula. Descontente com seu desempenho e pelo fato de ter desvelado, em si mesma, 
seu não-saber lidar com a questão, reconhecendo que, continuamente, pelo mesmo fato, vamos 
reproduzindo e provocando novas situações semelhantes, perpetuando-se o silêncio e afastamento 
dos alunos com seus comportamentos em torno do sexual, que se ampliam às demais áreas do 
conhecimento escolar. Diante da situação que nos imobiliza, vamos, também, construindo uma 
imagem do eu incapaz e inseguro, o que completa o ciclo das estratégias de dominação que 
envolve as tecnologias do eu e que contribuem para a construção do dominado, não obstante essa 
mesma tecnologia faça nos mover na contramão dessa subjetividade, que constringe, absorve e 
anula desejos e vontades. 
 
Tentando acalma-la, expliquei-lhe que era muito comum não conseguirmos responder, de pronto, 
aos apelos dessa ordem, para nós inusitados e inesperados. Nossos planos de cursos de formação 
excluem dos debates as implicações de nossas sexualidades e os seus saberes emergentes, que 
acabam por desaguar na sala de aula, na maioria das vezes, carregados de preconceitos e 
vigilância normalizadora e disciplinar, produto de nossas vivências e experiências culturais.  
 

Acostumamo-nos a nada falar ou ser um tema a discutir, não obstante as várias e múltiplas 
exposições da mídia aumentem, com freqüência, a vivacidade e a curiosidade das crianças em 
relação ao sexo, que mais se reforça a partir da miséria e do empobrecimento, que tornam as 
habitações cada vez menores e mais promíscuas, locais em que as crianças, bem cedo, participam 
da vida sexual dos adultos, como acontecia na Idade Média, época em que o processo civilizatório 
se movimentava em direção ao chamado “progresso civilizatório” ( ELIAS, 1993, 1994; ARIÈS, 
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1981), bem diferente da época em que vivemos, em que o consumo e o sentido mercadológico se 
apressam a publicizar tudo o que pode ser vendido. 
 
A publicidade, que convoca a todos nós a gozar dos privilégios do consumidor classe A, traduz-se 
pelo seqüestro dos corpos e com eles se distorcem as sexualidades múltiplas e plurais que os 
acompanham, colocando-os na vala comum das falsas alternativas contra a exclusão que se revela 
a partir da metáfora sempre apregoada: seja livre! Inclua-se entre aqueles que podem. Ou, então, 

fique fora da representação. Fora dos discursos. Fora da liberdade, tal como argumenta  Rita Kehl.2 
 

O progresso civilizatório atual se demarca por uma lógica sinistra e intolerável. Vende-se um ideal de 
beleza, de atributos culturais, de habitações, de estilos de moda, de comportamentos sexuais e 
relações de gêneros e etc., dados que mais se aproximam do roubo de nossos desejos, do 
insulamento de nossas fantasias e imaginação, transformando nossos sonhos em “tendências de 

mercado”. É o nosso mundo fashion a se movimentar, regido pela escassez de tempo para pensar 
mais detidamente sobre o que acontece. 
 
É pela ótica da tendência de mercado que se pode vir a compreender, com um pouco mais de 
profundidade, o que se passa em nossa sala de aula. Se o que está sendo vendido é a exclusão 
daqueles que não podem ter, nem mesmo dispor daqueles que os encaminhem na vida e na família 
para maior compreensão da vida sexual – serão as cenas picantes das novelas, os outdoors 

provocantes, a publicidade apregoada pelas vozes estridentes dos locutores das rádios FMs e as 
agressões psicológicas sob o manto protetor da moral ameaçada, que possibilitarão as respostas 
que nossos jovens buscam e que se acham entrelaçadas a toda forma extremada propiciada pelo 
apelo exclusivista do mercado e a ingenuidade de quem quer e deseja entender o que se passa no 
mundo, consigo mesmo, com o outro, com seu corpo que fala e lhe solicita atenção para as 
sensações requeridas. Responder a tudo isso, sem uma percepção sociológica e antropológica 
desse chamado progresso civilizatório, sem desmontar, também, seus/nossos preconceitos e 
desejos seqüestrados por essa máquina infernal, impregnada de uma falsa alternativa de liberdade e 
                                                           
2 Texto publicado no Jornal do Brasil  de 15/01/2002, sob o título “O publicitário como metáfora”. 
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igualdade, transforma-se, em nós, professoras e professores, em sentimento, tanto de incredulidade 
quanto de incapacidade, que deve ser suprido com o apoio das secretarias de educação, em seus 
projetos de formação continuada; mas, como pouco são evidenciados pelas(os) 
professoras/professores, que se protegem de seus receios e dúvidas sobre o tema, invariavelmente, 
camuflado pela necessidade da cura e combate à violência sempre crescente, pouco se fala a 
respeito, assunto-tabu que se deve abordar, apenas sob a incidência dos chamados problemas de 
sexo, já conversados como pistas para a solução de questões associadas ao aumento das 
incidências da gravidez precoce, bem como das drogas e DSTs, que impedem o bom fluxo da 
disciplina escolar.  
 
À vista desses fatos e dados, extraídos da realidade, são castrados os desejos, muitas vezes 
colocados para o enfrentamento do problema; entretanto, com a pouca cumplicidade que reina no 
âmbito da escola, estimulada por políticas que fragmentam os saberes e as ações cotidianas, 
continuamos ao abrigo das abstrações e das ciências biológicas, que tanto conferem credibilidade 
aos falantes quanto os afastam da realidade cotidiana do(s) outro(s), aproximando-os de respostas à 
vida, ao viver, à liberdade e ao prazer com definições reprodutivo-biológicas axiologicamente neutras 
e descoladas do real vivido, como se esses fossem os ditos possíveis. Entretanto, vamos por aí 
reproduzindo tais formas discursivas como epidemias que assolam a educação e que mais servem 
ao controle social do que ao esclarecimento das dúvidas dos alunos, na maioria das vezes situadas 
no plano dos não-ditos.  
 
Como discursos e narrativas pessoais e/ou interativas podem se inscrever em outros lugares, longe 
do acesso dos adultos, espaços em que nós, os donos dos saberes morais e puritanos, que se 
escondem, camuflando a nossa própria insegurança diante das sexualidades que brotam e que se 
constroem, cotidianamente, em cada um de nós, procuramos incessantemente por saídas para os 
impasses que a sexualidade não compreendida nos coloca.  
 
Assim, sem percebermos, vamos escondendo nossas cabeças como faz o avestruz, deixando de 
lado os acenos trazidos por outras “verdades” e indagações que se enclausuram nos subterrâneos 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 3 – JOVENS PROFESSORAS NARRAM E CONTAM SUAS HISTÓRIAS E DILEMAS 
 

Maria Amelia de Souza Reis           Página 232 
 
 

imagéticos da intimidade dos quartos, dos playgrounds dos edifícios; nas agendas de memórias; nos 
diários secretos dos adolescentes, fechados a sete chaves; nos sites de bate-papos na Internet; nos 
cadernos de perguntas, que muitos de nós já tivemos um dia e a que nos comprazia responder, 
como se fora um ritual público de confissão de nós mesmos, porque desejávamos tanto quanto 
eles/elas nos conhecermos melhor e mais intensamente no convívio de seus/nossos desejos, 
suas/nossas dúvidas e intimidades, aproximando-nos a partir dessas descobertas sobre o sexual 
que muito nos perturbavam/perturbam e excitavam/excitam nossos pensamentos e emoções. 
 
Afinal, por toda vida, a mesma racionalidade fundante esteve sempre presente em nossa educação. 
Esta razão que muito nos sufoca e que só nos permite compreender o mundo e as coisas que dele 
nascem, com base em verdades indiscutíveis, por uma única via linear e sem história; nela, não 
cabem a não- neutralidade, nem a construção de subjetividades que se marquem por processos de 
subjetivação libertos dessa lógica de conhecer o mundo da vida e do trabalho pelo viés que garante 
a ocorrência do mesmo e a inexistência do paradoxo. Este aqui entendido e, vale a pena lembrar, 
como sublevação do senso comum e do bom senso, ambos, mantenedores do status quo, 
anunciados e denunciados por Deleuze (2000).  
 
Para tranqüilizar Amanda, informei-lhe, então, que eu mesma, com tantos anos de vivência em sala 
de aula e enfrentamentos quanto a esta sexualidade sempre subtraída e desejada por nossas 
crianças, talvez também tivesse ficado paralisada até recompor as idéias e os pensamentos que se 
pusessem em marcha na contramão de toda uma história de vida, construída sob a égide do 
biopoder e de uma moralidade extremada que nos capacitou a classificar o bom e o mau sexo, à 
semelhança do que fazem os sexólogos, em grande monta, apontando para o que se deve ou não 
fazer com nosso corpo e sexo, como o corpo e a sexualidade daqueles que se desenvolvem, 
também, sob nossas mãos. 
 
Ainda enfatizei, sem a pretensão de apontar-lhe receitas, que seria prudente ouvir-lhes, seus gritos e 
demais formas de linguagem, que indicavam seus anseios e suas verdades recolhidas, e com 
argúcia investigativa, penetrar nos mecanismos de saber-poder que os fatos demonstravam - uma 
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busca incontida para  compreender o sexual. Afirmei-lhe ser esse um grande momento educativo e 
que seria valioso para sua aprendizagem laboral, presente e futura, por ser altamente revelador e 
desvelador de muitos outros saberes, escondidos e camuflados pela insegurança do que poder 
indagar, saberes, porém, indispensáveis a um tipo de educação que se descolasse de qualquer idéia 
de anormalidade ou patologia, por longo tempo, creditadas àqueles que se comportavam fora dos 
regimes de verdade estabelecidos para os comportamentos ligados à sexualidade.  
 
Nesse ponto, colocando em foco o que a escola vem considerando como saber e o que se classifica 
como não-saber, este identificado como ignorância e denunciado por seu conteúdo ideológico, 
procurei, neste capítulo, trazer dos cantos da memória, como um dos propósitos a seguir, a história 
das sexualidades imanentes às nossas jovens professoras e para a qual se destinou um lugar 
determinado no contexto social – o lugar do feio, da marginalidade, do sujo e da concupiscência, 
através de várias oportunidades educativas no espaço vivo da sala de aula, locus constante nesta 
pesquisa.  
 
Assim é que se, por um lado, a sexualidade é vista como descolada da vida pela falsidade do 
silêncio, reveladora de sexualidades reprimidas, silenciadas, ameaçadas, naturalizadas e plenas de 
interditos, por outro lado, serve aos discursos e às narrativas que exortam sua presença em uma 
constância pouco compreendida quando apoiada na ambigüidade que se encontra na linguagem 
construída sobre o sexual pelas professoras ouvidas: como se fosse coisa dos outros, 
extremamente proibido; (...) fiquei decepcionada comigo mesmo, mas acontece cada coisa 
que a gente não sabe como resolver. Preconceitos. Pré-conceitos? Fruto de políticas que 
produzem uma educação que nos vem do berço, carregada de verdades intocáveis? 
 
O sexual é visto, contraditoriamente, como problema simples e, ao mesmo tempo, complexo, com 
uma simultaneidade capaz de poder apontar para a mudança esperada, na medida em que se passa 
a compreendê-lo como sublevação dos sentidos, particularmente, quando é problematizado e 
questionado, a partir do desvelamento das imagens que se desenvolveram em nossa formação. 

Afinal, para isso, contribuiu a pedagogia da adaptação a que nós, professoras(res), fomos 
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submetidas(os), treinadas(os), afim de não assumirmos riscos e, preferencialmente, não 
inventarmos o novo e pouco criarmos.  
 
Partindo desse horizonte problematizado, encontrei o desabafo de uma de nossas professoras do 
interior do Paraná, sucumbida aos apelos constantes de seus alunos, em suas buscas por entender 
a sexualidade que mais fortemente emergia os impulsos às mudanças metodológicas necessárias  
para um melhor trabalho docente, nas disciplinas pedagógicas e cursos de formação continuada, 
que realizava em muitos municípios do Rio de Janeiro, como alguns no Paraná, e que me 
conduziam ao universo de saberes e conhecimentos prévios, postos em auxílio aos avanços de 
outros saberes que se entrelaçam e que necessitam serem (des)cobertos, que assim falou: 

 
 Devido a nossa tradição cultural repressiva, com tabus que nos impedem de tratar desses 
assuntos com facilidade, o primeiro passo é um trabalho onde nós professores consigamos 
tratar das questões pessoais também.  

 
E outras ainda reforçaram o pouco que já descrevemos:  

 
Apesar de toda liberdade que, atualmente, gira em torno do assunto, encontramos muitas 
dificuldades para a realização deste trabalho. Existem muitos tabus, preconceitos e a falta 
de preparo. Falta-nos uma fundamentação teórica maior, e até uma vivência sem 
preconceitos e sem proibições. Isto torna nosso trabalho mais difícil 3 
 

Essas narrativas de nossas professoras pesquisadas indicam o que muito sabem e pensam e o que 
muito ocultam do que sabem e pensam. Esse fenômeno não poderia ser diferente, na medida em 
que as imagens sobre o sexual foram sendo construídas ao longo de suas vidas: como meninas, 
adolescentes, mulheres, mães, esposas e amantes, sob o signo da impureza e da inocência, como 
algo somente possível de ver e de falar em espaços determinados. Essas falas, tanto reveladoras 
como desveladoras do conhecido e do desconhecido, teimam em não querer se (des)cobrir. Falas 
que desenham muitas outras histórias, muitos outros desejos e muitas outras emoções não 
aparentes aos olhos daqueles que não encontram, nos entrelaçamentos das redes de saberes, as 
possibilidades dos sentidos atribuídos, através da linguagem (do corpo, verbal, e suas múltiplas 
manifestações), aos fenômenos que se constroem diante de nós – somos sujeitos passíveis de 
                                                           
3 Idem. 
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mudanças, mas que têm medo de embrenhar-se em meio ao incomum e a tudo aquilo que pode 
trazer estranhamento.  

 
Se reconhecemos que, nestas falas, existem saberes construídos na e pela prática, podemos 
compreender a força com que os discursos, com base numa racionalidade que privilegia o aspecto 
cognitivo e despreza o prazer, a emoção, o afeto e as demais dimensões do saber humano, 
impedem uma reflexão maior sobre as possibilidades de transformações já postas no cotidiano 
escolar vivenciado. E as falas ouvidas, os escritos lidos, as histórias de vida contadas, ainda que 
timidamente, vieram confirmar o que muitas enxergam mas não vêem4, encerradas(os) que estão 
em uma espécie de prisão e falta de segurança, produzidas por um olhar aprendido e deformado por 
luzes que enviesam a realidade e patologizam o que não pode ser compreendido.  

 
Lembro-me muito bem, naquele dia à vista daquela cena fiquei chocada, levei um susto 
enorme. Gritei assustada: saiam daí. Que coisa feia! Agi erradamente, mas… a gente é 
humana e não sabe como resolver estas questões…5 

 
A lembrança de que, em nosso cotidiano atual, não obstante pouco se tenha a revelar sobre o sexo, 
que se desnuda e se banaliza, via marketing e a publicidade, como algo a ser vendido e comprado, 
não se soubesse responder às situações corriqueiras que o próprio viver nos coloca, me fez lembrar 
de S, jovem professora, outra de minhas alunas, que se supôs encurralada por não ter conseguido 
realizar a tarefa de pesquisar entre seus alunos da 1ª série, os conceitos apreendidos por eles, até 
então, sobre a origem da vida (tema discutido em aula anterior sobre as concepções atribuídas pelas 
ciências naturais ao tema). 
 

Explicou-nos, fixando seus olhos em mim, como se pedisse socorro, depois da surpresa da turma 
pela dificuldade por ela encontrada: professora, não foi fácil pra mim. Eu não quis realizar a tarefa 

que a senhora pediu com meus alunos porque eles são muito novos e podiam desenhar algo que eu 

não pudesse dar conta. Eles, ainda, não despertaram pra esse assunto. Por isso, fui procurar a 

turma de minha colega da 4ª série e propus a questão, mas eles pouco me ouviram. Só alguns 

                                                           
4 Ler distinção sublinhada por Saramago (1995) em seu Ensaio sobre a cegueira. 
5 Fala de professora-diretora em formação continuada. 
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atenderam ao meu pedido. Professora, meu trabalho está horrível!!. Algumas colegas,  imaginando-
se mais sabidas, concluíram: Claro! a turma não era sua conhecida, você de algum modo era uma 

estranha para eles. Porque não fez o trabalho com a sua turma em um momento adequado, seria 

bom pra eles e pra você também. Outras diziam, só assim, enfrentando a situação, poderemos tirar 

alguns conceitos errados que as crianças trazem de casa. Amenizando a situação constrangedora, 
pouco comum, de ser assistida em uma turma de 5º período de Pedagogia, quando as alunas já se 
acham mais seguras e independentes, até porque, muitas já são professoras, continua S; é acho 

que não tinham confiança em mim. Aqueles que aceitaram a tarefa o fizeram com displicência, sem 

o menor compromisso, termina por dizer, quase chorando. 
 

Com muita solidariedade, as colegas da turma ajudaram-na em sua tarefa, mostrando-lhe como 
conseguiram, com sucesso, dar conta de tarefa tão simples, que consistia em identificar, entre os 
alunos, os conceitos prévios já formulados, traze-los para nossa sala de aula, quando, então, 
discutiríamos a importância dos saberes previamente construídos pela criança, de modo que, numa 
ação mediadora, pudéssemos avançar sobre os saberes do senso comum, indicando-lhes, inclusive, 
quantas contradições existem entre as proposições colocadas pelas ciências e que a escola, por 
considerar uma única possibilidade de leitura dos fenômenos, leva a pensar numa homogeneidade 
inexistente no mundo dos fenômenos e dos saberes construídos.  
 

S, por fim, expôs o que vinha da intimidade de seu ser, o sofrimento e a dor por um trabalho 
inconcluso, pela insegurança que pensava não possuir, acabando por desabafar, repetindo agora 
um pouco mais segura: gente, se eu trabalhasse esse assunto com minha turma e  viesse uma 

situação, um desenho, uma pergunta, mesmo inocente, mas que eu não conseguisse responder? 

Algumas vezes, eles fazem desenhos que me espantam e eu finjo não ver, mas se eu procurar... , 

vou dar confiança e como eu fico diante dos pais e da direção da escola? Está em jogo até o meu 

emprego. (Ver alguns desenhos realizados por alunos, colocados no corpo deste trabalho) 
 

Será o ocorrido, apenas, um produto de causas e não de efeitos? Ao privilegiar a turma de alunos 
que nada tinham a ver com ela, deixando o conforto da intimidade já conquistada com seus alunos 
da 1ª série, ficou claro, também, que S esperava como respostas à situação proposta, a lógica da 
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neutralidade, imparcialidade e segurança dos conceitos científicos ensinados como idéias prontas e 
inquestionáveis. Por isso, prontamente a resposta-solução para suas dúvidas iniciais: eles são 

maiores e, certamente, não me deixariam em apuros, pois esses alunos, certamente, responderiam 

com aquilo que já tinham aprendido (decorado) nas aulas de Ciências Naturais. Afinal, as Ciências 
Naturais devem se ater, na escola, aos conteúdos possíveis. Do corpo, seus sentimentos, seus 
desejos, sua sexualidade, pouco se deve procurar (palavra utilizada por S) questionamentos.  
 

Essa nossa querida aluna-professora evidenciou, pelo medo, o que não consegue entender e 
explicitar. Precisou calar-se ou mudar o rumo da tarefa para fugir ao enfrentamento de uma situação 
que não pudesse controlar. Demonstrou, também, a infalível segurança que lhe poderiam 
proporcionar os conhecimentos dos  alunos mais adiantados, pois estes já tinham aprendido lição de 

casa: sabem o que falar e onde falar; o que se deve dizer e onde dizer, atendendo sempre à lógica, 
que conduz ao bom caminho e à denominação de boa/bom menina/menino.  
 

Calar-se sobre seus desejos mais íntimos, pelos saberes recônditos acerca de sua própria 
sexualidade, e conhecendo bem, a essa altura de sua vida, os lugares para falar e por qual 
perspectiva, não torna difícil compreender a reação empreendida. Nossas crianças, adolescentes e 
jovens devem entender, de saída, que existem temas proibidos ou desvelados disciplinarmente. S 
esperou por respostas que se encaixassem no discurso biológico-reprodutivista, repetido, à 
exaustão, pelas forças da dominação, que nos deixam marcas que se misturam aos mecanismos 
que produzem nossos processos de subjetivação, seguidos à risca pela escola em sua função 
disciplinadora e controlista, sufocando desejos por conhecimentos concretos do cotidiano 
vivenciado.  
 

Afinal, possibilitar aos alunos pensarem os fenômenos da história da vida no planeta, deixando de 
lado as possibilidades do desejo de conhecer a vida que existe num contexto de tempo muito mais 
próximo, pode causar verdadeiro pânico em quem aprendeu bem a lição da vida e dos perigos que a 
simples menção da sexualidade  poderia causar, é só imaginar os efeitos de desenhos que 
representassem: uma barriga de mãe em crescimento por abrigar um embrião humano em latência e 
que se formou a partir da relação sexual entre homem e mulher? Torna-se um obstáculo 
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intransponível para muitas professoras e não é incomum falar-se de cegonha, de avião e, mesmo, 
da história da sementinha que pouco convence. As crianças em nossa contemporaneidade de 
estímulos sexuais de toda ordem, querem saber mais, para melhor compreender o que está se 
pondo cotidianamente na sociedade do espetáculo em que vivemos. Afinal, desde Freud, a 
sexualidade infantil se pôs a descoberto; as crianças, ao nascerem, não são mais consideradas 
como seres assexuados e incapazes de pensar a sua sexualidade.  
 

Entretanto, se no começo era o sexo e o sexo estará no fim, afirmava Goldenweiser, em 1929, a 
educação, como a pedagogia, tem realizado verdadeira economia no que se refere à sexualidade. 
Por vezes, parece partilhar a idéia dominante de que nem a sexualidade nem as relações de gênero 
sejam campos de estudos de sua competência ou de sua prática, o que vem demonstrar que a idéia 
da complexidade, da trajetória, teias e redes do conhecimento, são de fundamental urgência quando 
se trata de educar estudantes e educar as educadoras e os educadores.  
 

Cabe ressaltar que as/os professoras/professores não podem ser responsabilizadas/os por esse 
quadro melancólico  em que circula e se entrecruza o sexismo, desvalorizador das profissões; as 
diferentes formas de discriminação e a socialização assimétrica entre homens e mulheres, que 
garante, inclusive, que as meninas-adolescentes se sintam realizadas via maternidade, na maioria 
das vezes, abandonando a escola e atrasando-se na formação profissional. 
 

Outro problema que considero grave e sobre o qual me tenho posicionado são os currículos 
construídos sob a égide dos padrões masculinos, reflexo de uma educação voltada para estimular o 
machismo, o racismo e o classismo. Mais evidências de que a sexualidade tem pouco acesso à 
formação docente se refletem quando detemos nosso olhar crítico sobre os programas e grades 
curriculares dos diversos cursos universitários. Existem poucos espaços estruturados, de estudo e 
pesquisas, em que os saberes da sexualidade e das relações de gênero sejam devidamente 
socializados. Somente a emergência da epidemia da AIDS e os movimentos dos chamados grupos 
marginalizados é que têm contribuído para a ampliação da produção intelectual nestas áreas. 
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Diante disso, continuamos a perceber que, na Pedagogia, o núcleo da sexualidade continua sendo a 
reprodução, como já anteriormente discutimos. Para ela, o sexual está centralizado na genitália, 
afirmando-se aí, como fundamento da universalidade e do biologicamente determinado, o que traz, 
por conseqüência, o silêncio que se faz em torno do tema( REIS,1992), em nossas escolas, não 
obstante movimentos de resistência de crianças e adolescentes venham se distinguindo entre 
aqueles que os querem entender, procurando as chaves de interpretação entre os ditos e os não-
ditos, pois, como nos argumenta Foucault, muito dela se fala e, freqüentemente, para melhor 
conhecê-la e poder controlá-la. 
 

           
Óvulo e espermatozóide desenhados por uma aluna de 21 anos do curso de jovens e adultos, que 

acrescenta que a vida foi criada por Deus no início do mundo. 

 
 

3.4 Contando um Conto. Sem Aumentar um Ponto? 
     A história de vida de K. e seus contos reveladores 

 
Iniciei a entrevista com K., que aderiu sem medos ou receios ao meu apelo e desatou a narrar sua vida em 
toda sua plenitude de jovem que pouco tem a esconder, falando uma linguagem repleta de vícios, mas que 
traduziam as muitas faces de suas memórias. Com muito agrado por ter sua participação ,direta e voluntária, 
como pesquisada, principiei a entrevista, animando-a aos relatos (ainda que breves) de sua história de vida 
como um conto que me pudesse fazer entrever os entrelaçamentos de que necessitava na relação Eros- 
memória-docência, sabedora que sou de que, pelos caminhos mais oblíquos, poderia chegar aos dados 
indispensáveis às análises pretendidas. Assim, iniciei a entrevista: K., você é uma jovem especial, especial 

para mim, especial para uma série de professores, especial para seus amiguinhos, para sua família e muita 

gente mais; desse modo, gostaria de que me falasse de um pouco dessas coisas que a tornam especial, 
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nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2001,  às 15h30min de uma tarde de sol, belíssima, que banha de 

dourado as águas da enseada da Praia Vermelha, que temos o privilégio de apreciar todo dia ao entrarmos 

aqui. 
 

K –  ...depois de muitos dias de frio!... acrescentou.  
 
Aproveitando a deixa, coloquei em foco a direção que me propusera encaminhar: 
 
Amélia – Depois de muitos dias de frio ... Dias como esses fazem com que você se lembre um 
pouco de seu passado e de sua terra, não é? De onde você é? Pelo seu sotaque, dá para perceber 
que você não é daqui. 
 
K – Eu sou do interior de São Paulo, bem interior mesmo, São José do Rio Preto, quer dizer, as pessoas falam: Olha, 
nossa! Acham São Paulo longe. Daqui a São Paulo são 6 horas, de São Paulo até lá são mais 6 horas; são 12 horas de 
viagem. Eu gosto muito de lá, sou de lá, assim! O pessoal fala interior assim! Quando você chega, ninguém acha interior, 
é muito grande a cidade, muito bem industrializada, uma das mais industrializadas de interior, mas assim, eu considero 
muito interior pelas pessoas de lá. 
 
Amélia – Como são as pessoas que vivem lá e fazem parte da sua história ou aquelas sobre as 
quais você ouviu contar histórias que permearam/permeiam sua vida? Você já revelou um viés de 
cultura de sua cidade que lhe desagrada, isto é, as moças da sua idade têm que casar... 
 
K – Sei lá, eles não se preocupam com estudo, entendeu? Por exemplo, pra eles há a visão de que é importante 
terminar o 3º ano, entendeu? Eu tenho primas que logo que terminam o 3o, elas faz dois anos que tão paradas, tão 
trabalhando. 
 
Amélia – Você afirma que vive, agora, financeiramente bem. Seus pais fazem o quê? 
 
K – A minha mãe ela é formada, é enfermeira e faz residência na UERJ. O meu pai ele foi formado em... eu não sei o 
nome, mas que mexe com aquelas chapas eletrônicas, entendeu? Meu pai é um caso meio complicado, ele mora lá em 
Rio Preto, assim, teve tudo na vida, bem diferente da minha mãe que é de uma classe muito pobre. Ele já era de uma 
classe muito rica dentro da cidade, entendeu?  Aí eles se esbarraram na vida, se conhecem desde novinhos. Coisa 
engraçada né, aí ele foi crescendo, ele apresentou um amigo pra ela e ela casou com o amigo dele, aí teve minha irmã 
mais velha. Esse, aí, o primeiro marido da minha mãe morreu, e minha mãe ainda tava grávida da minha irmã. Meu pai 
como amigo dela, falou que registrava a menina e tal, tanto que, assim, no registro eu e minha irmã mais velha somos do 
mesmo pai. Só aí que depois vim. Meu pai teve grandes oportunidades na vida e não aproveitou. Rio Preto é uma cidade 
assim: é muito fácil de se mexer com drogas se você passar o tempo todo na rua, entendeu? É uma cidade muito 
badalada. Quer dizer então, pra adolescente sair é muito bom, mas tem gente mais velha que quer ser adolescente. Eu 
conheço um cara de 40 anos que vive na rua, como se fosse adolescente daqui, entendeu? Então, meu pai foi pra esse 
lado, aí minha mãe falou, que ou ele tomava, entrasse no rumo, ou não teria como ficar com ele por causa das crianças, 
pra sustentar a gente, ele não tomando rumo... 
 
Amélia – Ele acabou perdendo tudo? 
 
K – Perdeu tudo, perdeu a empresa prum empregado. O meu vô não suportou, largou da minha vó. Aí foi morar no sul.  
Aí a minha mãe me deixou com a minha vó materna, eu e minha irmã, e foi pra capital de São Paulo, entendeu? Ela 
tinha que conseguir alguma coisa, porque ela tinha duas crianças pequenas. A princípio, a família do meu pai não 
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aceitava a minha mãe, por ela ser muito pobre. Ela morava num cortiço, coisa assim. Eles não aceitavam, aí meu vô e 
minha vó, assim, não quiseram ficar comigo, porque talvez ficasse mais fácil minha avó cuidar de uma e minha avó 
materna cuidar de outra que era eu por ser menor, pro lado do meu pai. Mas aí, minha mãe falou que também nunca 
mais ia precisar deles. Nunca mais e nunca precisou mesmo e criou assim, a gente. 
 
Amélia – Essa sua mãe é uma guerreira!... 
 
K – Muito, muito. Criou duas, assim, duas meninas que é difícil. Entendeu? Ainda mais lá dentro de Rio Preto. Hoje, a 
minha irmã tem 23 anos, é aeromoça, mora na capital sozinha, tem a vida dela desde os 19 anos. Eu tô aqui dentro da 
faculdade. Há uns 2 anos atrás o meu irmão veio me procurar, por parte de pai, veio me procurar, entendeu?!. Eu 
procurei meu pai uns 5 anos atrás, para desencargo de consciência, porque eu penso assim: pô, um dia ele morre, não 
vou nem ter visto como era meu pai, então todo ano que eu vou pra São Paulo eu passo lá e visito ele, mais assim por 
visitar. Sei lá, não tenho ligação com ele. 
 
Amélia – E sua vida em família? Como são as relações da família da sua mãe, muito pobre, com a do seu 
pai, ainda bem colocada financeiramente e pertencente a uma elite letrada? Como é que foi e está sendo 
essa convivência? 
 
K – Eu não convivi com meu pai, minha avó materna não deixou. A minha avó ela achou que o que eles fizeram foi muito 
mau pra minha mãe e não deixaram o meu pai ir me ver. Então eu tive convívio com a minha vó materna. A minha avó 
não sabe escrever, então assim, conhecimento, cultura eu nunca tive muito ainda mais em cidade do interior. Lá tem 
uma biblioteca que na parte de cima da biblioteca tem uns bichinhos empalhados, quer dizer, é o museu da cidade. Eu 
lembro que quando eu cheguei aqui, eu vim no meio da sétima série, eu nunca tinha entrado no cinema. Nossa! O dia 
que eu entrei na Biblioteca Nacional, pra mim, assim, por mim eu não sairia mais de lá. Eu gosto de ler, mas eu não 
gostava, tive problema na escola, aí, minha tia me deu aquele livro, O meu pé de laranja lima. A partir daquele livro, eu li 
aquela coleção Vaga-lumes inteira. Acho que é porque fala muito do interior, da vida do interior. Esse foi o primeiro livro 
que mexeu comigo, eu lembro que eu chorei tanto!... 
 
Amélia – Por que ele mexeu com você? 
 
K – Porque, assim, todos os livros que a gente lê quando criança, todo bonitinho, tudo assim. Sempre termina e viveram 
felizes para sempre. O meu pé de laranja lima não era assim. O melhor amigo dele morre, ele fica doente. Então tem 
esse lado que eu não tinha. Eu tinha o quê, uns 8 anos  e não tinha tido contato e não tenho contato com a morte. Nunca 
ninguém da minha família morreu, entendeu! Então foi a primeira vez que eu li isso, então eu chorava, eu tinha que 
chorar, eu chorava o dia inteiro lendo aquele livro. Então, esse livro foi diferente de todos que eu já tinha lido.  
 
Amélia – Para você, o que representa a morte? 
 
K – Eu não penso nela. Eu acho que como eu nunca convivi com isso, eu não gosto de pensar. Minha mãe às vezes 
fala, eu tenho um cachorro sabe, ela às vezes fala: “Olha, quando o totó morrer eu vou sentir muita saudade”. Acho que 
não tem que pensar nisso, parece que tá jogando com a vida, destinando que ele vai embora, entendeu? Aí eu não 
comento muito não, eu acho que eu não sei ainda lidar com isso. Não sei se eu perder alguém da minha família, não sei. 
 
Amélia – De tudo que até agora você me falou,  dessa história da sua vida, das histórias da sua mãe, dos 

teus avós maternos e paternos etc, o que você sente em relação ao esquecimento dos teus avós paternos? O 
que você mais traz na memória que a marcou, que ainda está marcando, a partir dessas lembranças, e o que 
tudo isso implicou para você ser o que é hoje? 
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K. evita a pergunta e segue outro rumo que lhe parece mais agradável, preenchendo o espaço de 
revelações das suas memórias, que me pareceram mais tristes, não obstante aborde questões 
ligadas a essas experiências, mais adiante, quando menos esperava. Ocupa esse espaço bem 
delimitado em sua mente com as lembranças, talvez mais agradáveis, das amigas de Rio Preto e de 
suas cartas, questão que analisarei mais adiante. 
 

K – Assim, as pessoas que eu sou mais ligada, por exemplo, uma delas é a R, que foi minha melhor amiga, mesmo lá de 
São Paulo, a outra é minha prima Joana, os envelopes são todos escritos, todos desenhados assim. É um outro tipo de 
carta pra gente, porque você já pega o envelope olhando por fora, já lendo o que tá acontecendo, entendeu? Assim, eu 
sei como tá minha prima pelo envelope, sei se ela tá muito feliz, se ela tá muito triste, como ela tá me vendo naquele 
momento, porque nunca elas(as cartas) endereçam para K., entendeu, é para sei lá quem, para sei lá das quantas, é 
sempre um nome diferente que usa. Então quando a pessoa escreveu naquele momento, ela tava me vendo daquele 
jeito, então eu sei/sabia como a pessoa tava quando escreveu a carta. 
 

Amélia – Como assim? Dê um exemplo. 
 

K – Ah, eu sou assim, por exemplo, quando eu tô muito triste, eu moro aqui, minhas primas, minhas tias são todas de lá, 
e a pessoa que eu mais amo na minha vida, sempre falei isso, é minha prima Joana. Pô, ela mora lá, e eu aqui me sinto 
muito sozinha. Quando eu tô.com muita saudade dela, pelo lado de fora da carta, eu não endereço à Joana, endereço à 
Loise. Eu sou a Telma ela é a Loise daquele filme. Então a gente sempre, desde pequena, se identificou com aquele 
filme.  
 

Amélia – Qual o enredo desse filme? 

 

K – O filme é Telma e Loise. Elas são duas amigas, muito amigas. Aí, elas atravessam o... eu não sei se é pro México. 
Uma mata um cara, entendeu? Então elas fizeram uma coisa errada e precisam atravessar o México inteiro. No final tem 
um monte de polícia atrás delas, aparece um abismo e elas no carro... aí olha uma pra cara da outra, dão as mãos e 
jogam o carro no abismo. Quer dizer, elas se matam juntas pela amizade. Quer dizer, uma só aceitou fazer isso porque a 
outra tava do lado.  Eu e a Joana somos muito assim, entendeu? Assim, porque não sei, eu sei que às vezes eu tô 
errada em fazer determinadas coisas e pode o mundo inteiro estar contra mim, se ela estiver do meu lado, eu me sinto 
forte, entendeu? A gente tem muito disso, então a gente se identifica com elas. Ela também é muito minha amiga. Às 
vezes, a gente fala nas cartas, a gente diz uma pra outra que a gente se denomina, assim, pois uma é a pessoa que a 
outra mais ama. Tanto que a gente não pensa em se casar. Assim o nosso sonho é morar juntas. Mesmo assim, não na 
mesma casa, a gente diz que vai comprar um terreno enorme e vai ter uma casa de um lado e a minha do outro, pra 
sempre estarmos juntas, entendeu? Ás vezes, a gente conversa, assim, por exemplo, eu tenho vontade de ter filhos e 
ela também, a gente não diz um marido, a gente diz o pai da criança, como se a gente fosse viver nós duas, entendeu? 
E não sei porque tem essa ligação, eu nunca gostei da Joana quando criança, ela é bem mais nova, eu tenho um primo 
que tá com 19 anos, eu com 21, ele tá com 19 pra 20, quer dizer tá no meio das duas. A Joana, com uns 4 anos, era 
apaixonada pelo Tiago. Eu morava junto com o meu primo, quando a minha mãe teve que sair de casa. Então, eu 
morava com o Tiago e a Joana morava longe, numa cidadezinha do lado, aí eu falava pra ela que não podia gostar dele 
porque era primo e ela não entendia isso. Então eu não gostava dela, batia muito nela, eu fazia muita maldade com ela. 
A gente é assim,  porque tem a família,  é nome da minha família, entendeu? Por mais que a gente sempre tenha 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 3 – JOVENS PROFESSORAS NARRAM E CONTAM SUAS HISTÓRIAS E DILEMAS 
 

Maria Amelia de Souza Reis           Página 243 
 
 

passado por situações horríveis, a minha avó, a minha mãe, a minha família nunca perdeu a felicidade. Acho que é por 
isso que eu sou uma pessoa muito feliz.  
 

Amélia – O que é nunca ter perdido a felicidade? 

 
K– Ah, a minha avó! Eu nunca vi a minha avó triste, eu sempre vi minha vó sorrindo. A minha mãe é assim, a minha mãe 
quando morreu o marido dela, ela tava grávida de 5 meses. Ela falou assim: eu tava com sono, nem por isso eu deixei 
de dormir. E levou a vida dela numa boa, criou minha irmã, não guarda rancor de ninguém. Entendeu! Talvez a pessoa 
que tenha sido muito ruim pra ela, ela se afasta por um tempo, até passar aquela mágoa e depois, entendeu ? Então eu 
acho que isso é a felicidade, é você estar de bem com você mesma, entendeu? Não ficar se lamentando. Ah eu podia ter 
feito isso, Ah! se eu não tivesse casado tão cedo, entendeu? Então eu acho isso muito bom da família. Minha avó tem 6 
mulheres e todas são assim. Felicidade é uma casinha pequenina um amor e uma colina onde a gente possa amar. Na 
minha família só há mulheres. Só tem mulher na minha casa, muita! Minha vó não teve filhos homens. São 6 mulheres. 
Tem a minha mãe, mais 5 tias. Minha mãe tem três filhas, a Edna tem 3 meninas e 1 menino, a outra tem uma menina, a 
filha mais velha tem um menino, e uma outra. 
 

Amélia – Será por isso que você tem tantas amigas? 
 

K – Muitas, eu sinto a necessidade de ter amiga, eu não gosto de me sentir sozinha. Acho que amiga, sei lá, te dá uma 
sensação de carinho, de conforto, não gosto de me sentir desamparada.  
 

Amélia – Hoje sua mãe vive sozinha, só com vocês? 

 

K – Eu e minha irmã mais nova. Eu tenho uma irmã de sete anos. Aí moramos eu minha mãe e minha irmã. Engraçado 
eu tenho o meu quarto, a Luiza que é minha irmã mais nova tem o quarto dela, e minha mãe o dela, mas nós três 
dormimos juntas, no mesmo quarto. Eu carregava o meu colchão toda noite pro quarto dela. Aí, ela ficou com dó e 
montou uma cama no quarto dela, a Luiza dorme na cama dela. Imagine eu fazendo isso com 21 anos... 
 

Amélia – Você disse, inicialmente, que pertencia a uma família de camada social mediana e que pouco tinha 

que reclamar da situação econômica que vive. Por quê?... 
 
K. – Hoje, minha mãe estuda, ela faz residência em enfermagem. Ela ganha e o pai da Luiza é procurador da República, 
entendeu? A gente mora numa casa enorme, que tem piscina. Por isso eu antes de fazer Pedagogia queria ser 
advogada, pois meu padrasto é muito bom, mesmo não morando mais junto com a gente, ele dá assistência à família. 
Tanto que eu o chamo de pai até hoje, eu considero assim, por mais que ele não esteja com a minha mãe, pra mim ele 
ainda é meu pai. Eu gosto muito dele, ele mora na esquina de casa, no apartamento da esquina, pra minha irmã poder 
sempre ir pra lá, entendeu? Então, hoje a minha família tá estável. Também tenho uma tia minha que é advogada e a 
outra que tem uma empresa de contabilidade em São Paulo. Quer dizer, hoje a família está estruturada, somos, elas né, 
são mulheres ganhadoras. Em casa é assim, a imagem da minha mãe é de pai e mãe para mim, tanto que no dia dos 
pais o presente é dela. Isso eu tenho da minha família. Agora do lado do meu pai, que cê perguntou o que eu lembro. Eu 
não consigo lembrar coisa boa, porque quando eu olho pro lado do meu pai eu lembro da separação da minha mãe, 
então, assim, eu não pude ficar com a minha mãe, quando criança. Eu morei com a minha vó, minha mãe vinha todo fim 
de mês. Todo mês assim, ela vinha e passava um final de semana com a gente, mas eu não a tive presente, porque ela 
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foi pra São Paulo pra trabalhar. Vão fazer 2 anos que ela terminou a faculdade a enfermagem. Quer dizer, ela só pôde 
estudar agora. Minha mãe teve minha irmã com 17 anos. Quando eu nasci ela estava com 19 pra 20. Ela casou com 15 
anos, pra sair da casa do pai dela. Meu vô era caminhoneiro, era daquele que a filha dele nem na calçada ficava, pra 
homem nenhum olhar, muito rígido, muito. Minha mãe não é assim, quem manda na família é minha mãe, não é minha 
avó. Assim a cabeça da família é minha mãe. 
 

Amélia – Então como era o relacionamento de sua avó com seu avô? 
 

K – Ele já morreu, eles se separaram. Eu nem cheguei a conhecê-lo. Minha vó não agüentava mais, entendeu? Ele era 
uma pessoa muito brava, muito difícil, baixinha, dizem que baixinho é bravo. E minha mãe tem esse lado, muito brava. 
Serve assim, não adianta bater de frente com ela. Entendeu? Então é assim, a minha avó chega mas, é ela quem 
comanda a família. Tanto que teve uma tia minha quando ficou grávida, uma das mais novas. A família inteira sabia, a 
única que ela demorou pra contar foi pra minha mãe. Quer dizer o respeito é maior do que pra própria mãe dela. Minha 
mãe não é a mais velha, entendeu. A mais velha é o sangue de barata da casa, que a gente fala. Considero minha mãe 
dominadora, ela é bem assim. É tudo certinho, sabe, ela tem, ela...Mas, não, em relação a mim, não. Eu acho que 
quando adolescente sim, porque eu tentava bater de frente com ela, não entendia assim, sei lá. Eu acho que isso 
aconteceu porque  eu não convivi com ela e quando vim no meio da 7a. série e fiz 15 anos, tinha passado um tempão 
com a minha avó e morar com a minha mãe.... Nossa! A gente, se deixasse, brigava o dia inteiro, entendeu? Eu não 
conseguia ver o lado dela. Aí fui crescendo, aí quando eu passei o meu primeiro problema e ela tava do meu lado, eu 
percebi quem era ela. Que tudo que ela me falava não era por mal. 
 

Amélia – E qual foi o seu primeiro problema com ela? 
 

K – Eu queria ir, assim. A gente sempre fazia acampamento, a gente tomava conta de turmas mais novas em 
acampamentos. Assim, era um grupo de 10 pessoas escoteiras e me botavam, eu que nunca nem fui escoteira... mas 
me botaram no meio. E eu já tinha ido umas 2 vezes e na 3a. vez ela não deixou eu ir. Nossa! quando ela falou ‘não’ 
aquilo veio pra mim, com força. Olha, eu passei assim um mês, pentelhando a minha mãe, que eu tinha que ir, mas ela 
não deixou. Foi a primeira vez que ela me bateu pra eu ficar quieta, não agüentava mais eu pedir. Minha mãe sempre foi 
assim, ela não é de bater, entendeu? Ela fala, então o falar dela é pior, às vezes, eu e minha irmã, quando criança, 
preferíamos, meu Deus, que ela batesse, mas não botar de castigo. E não fui, acabei não indo, mas, não adiantou, pois, 
aconteceu tudo que de ruim pode ter acontecido no acampamento, aconteceu. Choveu, molhou tudo. Eu sofro de asma, 
se eu tivesse ido! Eu tenho uma saúde exemplar, mas com a alergia fico debilitada, se eu tivesse ido eu teria passado 
muito mal, não teria como socorrer, porque tava no meio do mato, entendeu? Então eu senti que às vezes é como se ela 
sentisse alguma coisa. Foi quando caiu a ficha, hoje se eu peço e ela diz ‘não’, no primeiro não eu nunca mais peço, 
entendeu? Ela é uma mãe legal, entendeu? Mas ela é dominadora, só quando eu era adolescente, passei a entender o 
lado dela. Acho que são mais cuidados. É isso que ela tem. Acho que ela não teve isso quando criança. A minha vó se 
preocupava mais em brigar com meu vô do que tomar conta das meninas. Então, ela com 8 anos já cozinhava dentro da 
casa. Minha tia mais velha trabalhava fora pra sustentar a casa. 
 

Amélia – Agora me fala um pouquinho das suas leituras. Além do que você mais gosta de ler, que você já 

falou, o que mais lhe interessa nesse campo? 
 

K. – Eu adoro Agatha Christie, eu não posso ver um livro dela, juro! Eu posso tá aonde for se eu vejo que.. se alguém 
tiver um livro da Agatha Christie eu passo o dia inteiro lendo. Eu perco qualquer programa enquanto eu não terminar o 
livro. Não sei se é policial, mas eu gosto de coisas assim. Por exemplo, eu adoro aqueles jogos de detetive, que você 
tem que às vezes usar umas fichinhas, ficar tentando descobrir o caso inteiro. Então, você vê que o cérebro tem que ter 
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isso, cê passa o tempo todo funcionando e os livros dela são assim, cê se envolve com a história. Cê pensa que é 
fulano, depois vê que não é, que é cicrano, ela complica, entendeu? Ela te dá, ela fala toma cuidado, tem pistas que 
podem enganar. Então quer dizer, cê entra mais no livro. 
 

Amélia – Você gosta de livros interativos. E romances, novelas, como é que você encara esses estilos 

literários? 
K – Eu sou muito chorona, então o romance pra eu ler não dá, é uma coisa muito melosa, então eu não vou suportar ler, 
não consigo ler romance. Agora assistir filme é diferente, porque cê tá vendo. Comigo é assim, eu sou uma pessoa 
totalmente inquieta, entendeu? Parece que botaram pulga em mim, eu sou muito assim. Ver uma coisa que te entretém é 
preferível, eu amo filme de terror desde criança. A minha irmã mais nova ama filme de terror, porque eu acho que deve 
ser por minha causa, já são  influências. 
 

Amélia – E o que esse tipo de filme fala para você? 
 

K – Sei lá, é diferente... É, entendeu? Você fica ligada. Ontem a minha irmã passou um sufoco assistindo Pânico 1, na 
televisão. Minha irmã dizia “eu odeio essa musiquinha”. Quer dizer, a musiquinha, queria dizer o suspense, vem por aí. 
Agora o filme de romance, sei lá, cê já sabe assim, mais ou menos, a trilha. Aí não tem graça. 
 

Benjamin sinaliza, em sua crítica à escrita de Proust, que o importante para o autor que rememora 

não é o que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência. 

Ou seria preferível falar do trabalho de Penépole do esquecimento ? (...)  Não seria esse trabalho de 

rememoração espontânea em que a rememoração é a trama e o esquecimento a urdidura, o oposto 

do trabalho de Penélope, mais que sua cópia? Pois aqui é o dia que desfaz o trabalho da noite.  
Essas argutas ponderações de Benjamin sobre a memória revelada permitiram-me olhar, com 
prudência, o que ouvia das reminiscências revividas em K., a partir de sua história de vida contada e 
romanceada, sem deixar escapar dos fios e das tramas da tela construída por nossa Penépole/K. as 
urdiduras, em seus relatos, que nos impeliram a ir além da tortura das ausências dos entes amados, 
mas vê-la criando-se e recriando-se, evoluindo na tradição, nas lendas e nos sonhos, firmando sua 
concepção de mulher, fortemente feminina e masculina.  
 
Recebemos, então, dessa Penélope de nossos dias, símbolo da virtude, da fidelidade e da 
fraternidade, a partir dos fios que desenrolam esquecimentos e imagens que ficaram sepultadas, nas 
tramas dos sonhos, no aconchego da mente, os momentos em que o desmanchar da tela deixou 
entrever a tessitura urdida com que ela aceita e busca os desafios, recusando-se a aceitar a dor, na 
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luta para considerar-se íntegra e feliz, no emaranhado dos enlaçamentos ocultos, em que se expõe 
aos perigos, às aventuras, aos poderes e saberes que inundam o meio que a circunda e onde se 
conforma sua vida, aguardando a conquista dos sonhos que se mostraram no movimento de suas 
narrativas e contos contados, pois, no mergulho que realizamos nas lembranças de K. ficou-nos a 
certeza do que enunciava Benjamim quanto aos cuidados a serem tomados quando se toma por 
ponto de partida apenas a reminiscência: um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado 

na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma 

chave para tudo que veio antes e depois (BENJAMIN, 1993, p.37). 
 
Portanto, foi impossível não considerar o contexto histórico determinado, em que se inscrevem seu 
olhar e sua leitura do mundo, na tessitura em que sua história se torna factível, a partir do lugar que 
ocupa: jovem mulher branca, que se encanta com a possibilidade da docência, criada no interior de 
São Paulo pela avó materna, com grandes dificuldades afetivas em relação aos avós paternos e ao 
próprio pai, cercada por mulheres em toda sua vida, filha de uma mulher guerreira que consegue 
reverter todas as impossibilidades de crescimento afetivo, emocional e profissional em felicidade, 
liberdade e autonomia em seus vôos, sempre partilhados com o grupo familiar, jovem pertencente à 
camada média da sociedade, depois de transitar pelos desvãos da pobreza e das necessidades em 
que se inclui a não-presença continuada das figuras materna e paterna e, mesmo assim, uma jovem 
doce, solidária e que transmite a todos sua felicidade de viver e compartilhar emoções, desejos, 
tristezas, inseguranças e sonhos. 
 
O panorama da vida de K., esboçado por ela mesma, diante das circunstâncias em que o narrar é 
marginalizado, torna-se suficientemente amplo para converter-se o irrelevante em relevante, como 
legitimação da presença de uma urdidura que vai para além da memória e da história ligada ao Eros 
e à formação docente, mas que percorre toda uma esteira de vida de experiências e modos de 
fotografar o mundo. 
 
Entendendo, como já citamos, que o conto e o contar são expressões de uma tradição que narra a 
vitória sobre os mitos e seus poderes, narrar sobre as sagas da família será, portanto, possibilitar 
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extrair dela os meios, ainda que insuficientes e até inconclusos, de reviver e não sucumbir a eles, 
como instrumentos que podem favorecer o encontro, com a natureza em si, dos escudos e 
estratégias que foram em nós construídos, de modo a suportarmos a convivência em sociedade e os 
limites estabelecidos por ela para a liberdade e a autonomia. Essa, talvez, seja a pista para não 
cedermos nossa escravidão ao tempo e aos enigmas por ele impostos, permitindo o encontro efetivo 
de Eros, Mnemósine e Chronos, como subversão aos destinos imagéticos que nos são colocados. 
 
A mulher, como não possuísse, em seu início, os instrumentos da arte de narrar, sem acesso à 
escrita e à cultura normativa, só lhe restava aprender a inventar, tanto na cozinha e no campo 
quanto nas alcovas, a realidade que lhe faltava; cabia-lhe engendrar aquilo que ela não sabia, aquilo 
que lhe chegava pela metade. Devagar, a mulher vai, num movimento histórico, albergando, em sua 
memória, individual e coletiva, sua própria construção da realidade cotidiana, entendida com seus 
próprios olhos e partindo dos lugares que ocupava/ocupa, memória cujo conceito nasce na Grécia e 
remonta a uma mulher, Mnemósine, deusa do panteão grego, que recebera o poder de não 
esquecer e semear a memória entre os mortais, sendo que, nesse nosso trabalho entre nossas 
jovens, mostra-se avassaladora, pois havendo inventado sua própria linguagem, enriqueceu-a com o 

mistério peculiar de sua emoção, acrescenta-nos Nélida Piñon, ao descrever, em A Memória e a 

Paixão, os desígnios da memória feminina através dos tempos. 
 
Cassada em muitos de seus direitos, passa a mulher a ter a memória como atributo feminino, sem 
deixar escapar que Mnemósine era irmã de Chronos, o dono do tempo, e com esse privilégio 
poderia ela transpor as muralhas do tempo, conforme seus desejos, e invadir instâncias pretéritas, 
até mesmo visitar a criação do mundo e das coisas, como conseqüência de sua memória, como 
guardiã do tempo, que lhe confere as possibilidades de uma outra perspectiva de estética humana. 
É, pois, diante da relação íntima Mnemósine, Cronos e Estética que a mulher se integra 
definitivamente à criação da arte, à criação do cotidiano, com arte e a possível sublevação da  
ordem imposta pelos discursos que repetem os regimes de verdade. 
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Essa memória feminina, embora pouco falasse, estocava-se e a tudo acumulava sem tréguas, 
gerando subsídios às narrativas escritas pelos homens. Transmitiam-lhes aquilo que suas 
sabedorias sozinhas, uma vez que só conseguiam visitar a alma de seus semelhantes graças à 
perseverante narrativa das mulheres, presente na Bíblia, em seu primitivismo, na história de Tróia. 
Essa memória que chorou junto a Cassandra pelo descrédito de um Apolo enamorado e rejeitado, 
que ajudou certamente Shakespeare a escrever, assim como Homero, Cervantes e tantos outros, 
está em nossas jovens ouvidas, que guardam, em si, em sua timidez, vigilância e discrição secreta, 
o tecido das urdiduras em que se movem o mundo e a história dos homens (PIÑON,1999, p.133). 
 
Com a mesma sutileza com que nos fala, Piñon nos lembra que a mulher, ao longo da história, foi 

carpideira, amante, pariu as criaturas, foi cúmplice de todas as instâncias humanas, de todas as dores, de todas as 

alegrias universais, de todas as emoções, tudo aquilo que integra os sentimentos dos homens. Esteve, sim, presente no 

nascimento e na morte. Afinal, pergunta: quem fecha os olhos dos moribundos? (idem,ibidem:133) 

 
Se Mnemósine integra-se definitivamente, a partir do tempo, à criação da arte e do cotidiano, seria 
justo pensarmos que ela foi vizinha dos homens, dos deuses e dos oráculos, aproximando-se do que 
tinha vida, poder e de tudo que ousava transgredir, impondo ao mundo narrativo a sua presença e 
sua obsessão, que se irradia pelos desvãos dos romances e das imagens construídas. Com a  
paixão, contraponto da memória feminina, temida por todas as culturas, todas as políticas e todas as 
teologias, surgem um Eros associado às características estéticas, em que se incluem textos sóbrios 
e purificados; entretanto, nunca faltou a esse Eros densidade e vigor, parte pregnante ao desejo. 
 
Para os gregos, fermento de nossas imagens atuais, Eros representava-se como intermediário entre 
os deuses e os homens; graças a ele, diminuíam-se as diferenças e as distâncias, suavizando-se 
arestas e poderes. Entretanto, é do mundo judaico, do qual somos caudatários, que nos vêm as 
mais rancorosas imagens do Eros, que se aproxima a uma forma demoníaca e cruelmente 
despudorada. É a partir dos destinos da palavra que se resgata o Eros em que se ligam magia e 
pulsão erótica e poética, não obstante a palavra somente se erotize graças às realizações da 
criação; daí, os sentimentos eróticos que se filiam à mística em que Deus se faz presente através da 
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paixão. Amor-paixão, paixão-amor incorporam-se às narrativas de K, enquanto ela vai construindo 
sua vida, afugentando Tânatos, a morte dos desejos e das vontades, encarcerada nas alcovas, sem 
ousar inventar, sem ousar memorizar, sem ousar narrar; entretanto, Eros vem em seu socorro, pois 
elimina, afasta e afugenta, por tempos, os destinos das  perdas e da morte, através da palavra, da 
vida da linguagem e de sua trajetória. 
 
K reconhece que o esplendor de sua vida se encontra nos encontros com os amigos, sua amizade e 
fraternidade, sendo que nada a impede de esquivar-se do Eros avassalador que a alimenta, e paixão 
que aflora como chave de suas narrativas, quando os amigos e amigas de sua terra de origem, de 
seu recanto primal, cruzam os espaços de São Paulo ao Rio, trazendo de lá, de onde estavam suas 
lembranças mais recônditas, os sonhos dos antepassados, procurando reviver, através da fantasia, 
aquilo que foi destruído na realidade, forjando, nas relações pessoais, de trabalho e de estudos, a 
precariedade e a instabilidade, aponta-nos Sennet (1999), ao discorrer sobre a idéia da corrosão do 
caráter.  
 
Para ela, a fraternidade entre seu grupo de amigos e companheiros é o Sol que vai ampliar sua 
sexualidade em uma história de iniciação da mulher no mundo e no autoconhecimento amoroso. 
Diante da necessidade que possuem os jovens de reconhecimento de seus traços identificatórios, 
que seguem em sua incompletude desde a infância, o grupo, apoiado na fatria estabelece laços de 
cumplicidade, que, entre irmãos, muitas vezes possibilita enganar o pai, experimentando aquilo que 
é proibido por este ou por outra figura que represente a autoridade, atos que para Maria Rita Kehl 
(1999), não podem ser confundidos com perversão, nem requerem intervenções punitivas de seus 
pais; antes, devem ser interpretados como apelos à liberdade, legitimados pelo grupo, que tornam 
enfraquecido o poder de verdade absoluta da palavra paterna ou seu representante na vida do 
jovem (KEHL,1999, p.40-41). 
 
Evidencia-se, tanto nas narrativas de K. quanto nas de outras jovens ouvidas, que a possibilidade de 
apartar o outro das figuras que encarnam o poder vigente, produzidas sob o amparo fraterno dos 
amigos e amigas de seu grupo é condição fundamental para que nossas jovens desfrutem de 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 3 – JOVENS PROFESSORAS NARRAM E CONTAM SUAS HISTÓRIAS E DILEMAS 
 

Maria Amelia de Souza Reis           Página 250 
 
 

lugares de liberdade a que todos têm direito. Desse modo, vão transformando, a cada dia, a 
narrativa que impunha a submissão e a decifração poética como legado e espaço dos homens, 
assumindo seu lugar na história e na sociedade, a despeito de vivermos numa sociedade  
tecnológica e consumista, que não se esquece do valor que representa a venda e o consumo do 
corpo, das paixões e dos desejos das mulheres, em embalagens recicláveis, por uma narrativa 
publicitária que enaltece as sensações e os prazeres orgásticos, prisioneira, ainda, dos poderes e 
saberes que têm fabricado historicamente nossos corpos, sexos e prazeres. 
 
Por outro lado, destaco, seguindo os rastros de Connerton em Como as sociedades recordam, que a 
história pessoal do narrador de memórias confronta-se com uma história objetiva que está 
incorporada nas instituições sociais, em suas transformações, ou mesmo em seus aniquilamentos, 
tais como: a desintegração ou atualização de um programa educativo; as modificações de um 
modelo de administração civil, as mudanças de um sistema legal ou transformações numa 
organização particular de trabalho e de família (CONNERTON,1999, p.20-23). 
 
Desse modo, será possível concluir que a história oral de um grupo particular, como aquele que 
vivenciou/vivencia e, em que se inscrevem as tramas da vida de K. e as que hoje a tornam mais feliz 
ou infeliz, em alguns momentos, se deve à produção de um outro tipo de história, no qual grande 
parte dos pormenores será diferente, como também o próprio sentido das formas obedecerá a um 
novo padrão de diferenciação (divergentes e até convergentes) por ocorrerem em diferentes 
espaços-tempos narrativos. Tal como acontece com a comunicação, que se dá entre as gerações, 
por vezes, dificultada por diferentes tipos de conjuntos de memórias, freqüentemente de fundo implícito, a 

oporem-se uns aos outros, de tal modo que, embora as diferentes gerações estejam fisicamente presentes, 

umas perante as outras, num determinado cenário, podem permanecer mental e emocionalmente isoladas, 

como se as memórias de uma geração estivessem, por assim dizer, irremediavelmente encerradas nos 

cérebros e nos corpos dos indivíduos dessa geração (Idem, ibidem, p.2-4). 

 
Por conseguinte, por muito tempo se pensou a recordação como algo a ser olhado como lembrança 
de uma tradição cultural e, que tal tradição deveria ser inscrita como escritura. Na 
contemporaneidade, é vigente a prática de narração de tipo não-inscrita, agora permitida às 
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mulheres e transmitidas por meio da tradição e como tradição, tais como pormenores dos costumes 
e vestuário cotidianos, os hábitos, os modos de falar e sentimentos que se diferenciam por não 
estarem atrelados às convenções da escrita. Foi assim que interpretei os fatos narrados por K., em 
relação à história de sua família e aos entrelaçamentos entre as cartas escritas e recebidas de seus 
amigos, ainda residentes no interior de São Paulo, e as relações com os amigos atuais, aqui 
situados, em outro espaço-tempo que se diferencia das imagens construídas, até mesmo de seus 
familiares, inclusive de seu pai, que pouco preza.  
 
Nas referências situadas e citadas por K., em sua predileção por obras literárias que expressam 
dinamismo, como é mostrado nas histórias de Agatha Christie, em que os enigmas e as soluções aos 
problemas se apresentam num emaranhado de jogos de surpresas e imprevistos, do gênero polícia 
e ladrão, K. se reconhece e se identifica, afirmando-se consciente de seu presente real. Todavia, a 
memória que traz de seu primeiro livro, aquele que se inscreveu em sua vida de forma definitiva, 
tanto como forma de autoconhecimento, quanto das concepções que traça de seu próprio caráter e 
potencialidades, ou seja, a obra de José Mauro de Vasconcelos, O meu pé de laranja lima, mostra-
lhe um enredo da vida real, pois não termina com um viveram felizes para sempre, transbordando-se 
de imagens desconhecidas mas temidas por K., como o fenômeno da morte e da perda em família, 
ainda não concretizada, mas que se acrescentaria ao desamparo sentido pela ausência do pai e 
abandono da família deste. Conforme afirma Connerton (1999: 25), é através de recordações desse 
tipo que as pessoas têm acesso aos fatos e fenômenos de suas histórias e identidades passadas 
em que o esquecimento muitas vezes se tornou pregnante. 
 
Por outro lado, recordar pode abranger um outro tipo de memória, a memória cognitiva, que nos 
possibilita lembrar o significado de palavras, as linhas de um poema, os versículos de uma canção, 
anedotas, histórias contadas na infância ou fatos que se antecipam ao futuro; entretanto, para a 
existência desse tipo de memória, faz-se necessário que, em nosso conhecimento, esteja 
pressuposta, de algum modo, a ocorrência anterior de um estado pessoal de memória, cognitivo ou 
sensorial, capaz de atuar sobre o contexto ou episódios da aprendizagem, para sermos capazes de 
reter e utilizar convenientemente esse tipo de recordações, fator de importância crucial ao nosso 
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processo de aprendizagem e autoconhecimento, que estão pressupostos nos processos de 
subjetivação que nos tornam os seres que somos e os professores que desejamos ser ou somos. 
 

As lembranças de sua vida passadas sem os pais, aos encargos da avó materna, certamente 
marcaram sua história e as imagens de sua vida concreta, construídas como base para uma 
explicação de um estado de confusão psicológica e os recursos criados/recriados para combatê-los, 
não obstante, assumamos com Freire que a função paterna é abstrata, embora plausível no campo 
teórico, por estar ancorada em um poder concreto, imediato e psicologicamente eficaz, ou seja, a 
aceitação dessa função como fundante aos seres humanos somente ocorre porque o pai é visível 
em uma realidade simbólica, real e imaginária indiscutível. Daí, o esquecimento e os desvios daquilo 
que, prisioneiro das memórias, traz sofrimento, conforme ficou evidente na fuga de K. à pergunta 
elaborada em torno das revelações que lhe foram desagradáveis em seu viver (FREIRE,2000, p.11)6 
 

Como não nascemos sendo, somos o que somos, salvo exceções, aquilo que as diversas e 
diferentes culturas as quais pertencemos nos permitem tornarmo-nos. Não podemos deixar de 
ressaltar os compromissos emocionais e afetivos de K. com sua família e seus amigos como 
conseqüência da adesão aos modelos de identidade de gênero, sexo ou geração, cujo desempenho 
no mundo atual é quase convergente aos ideais da família tradicional, que não é a marca da família 
de K. 
 
Se nas narrativas de K., impregnadas de romantismo, que têm um grande potencial de 
diversificação, intensidade e criatividade, conforme aponta Winnicot, na definição que confere ao 
que denomina romantismo afirmativo, maior que o medo de perder a vida, que nossa entrevistada 
demonstra ao enfatizar o fato de não conhecer o sentido da morte, é o medo de perder o sentido da 
vida. Olhando por esse prisma, podemos assumir que a grande vontade de viver e expandir uma 
criatividade propulsora, plena de imagens que se completam nos entrelaçamentos às imagens 

                                                           
6 Jurandir Freire Costa (2000) propõe, em livro organizado por Maria Rita Kehl, sob o título A função fraterna, uma série de 
concepções e críticas historicamente construídas sobre o tema diante de uma perspectiva psicanalítica, colocando em foco a 
necessidade de escapar das armadilhas cientificistas de desconfiança do aparecimento de novas noções, nos diversos domínios do 
saber. Afinal, como diz, os sujeitos são o que são e não aquilo que nossas fantasias fabricam. Frase em que acrescentaria, somos o 
que somos, também, pela existência de poderes que na escala das micropolíticas  nos levam a ser. 
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produzidas pelos outros, evidencia-se nas recordações de K., que transfere o enredo do filme 
Thelma e Louise, na construção de sentimentos e emoções premonitórias aos estados afetivos de 
sua amiga preferida, somente pela aparência com que as cartas e documentos afetivos lhe foram 
enviados. Como é possível observar, K. se inscreve no seu romance, como numa travessia mística 
do corpo coletivo e da história das paixões dos seres, que se demarcam em sua história de 
sentimentos, de desamparo e perdas, não obstante se situe, contraditoriamente, como uma pessoa 
plenamente feliz.  
 
Sua identificação é maior com uma das primas e alguns amigos que se fazem presentes por um 
conjunto de códigos evidencia uma espécie de memória associada a hábitos e normas, hábitos de 
afeto e de conduta que podem descrever um comportamento que se orienta por normas, como 
aquele que se expressa por uma possível humilhação que se remete a um determinado tipo de 
situação indigna ou de repúdio ao que representa tal sentimento. 
 
A lembrança do filme que traz à cena a amizade e a fraternidade possíveis entre duas mulheres que 
se amam com um sentimento tão forte que lhes permitem abdicar da coisa mais cara aos sujeitos 
humanos, a própria vida ou o próprio sentido da vida sem a existência da outra, nos traz a indicação 
de Foucault, que considera a amizade como algo inquietante e perigoso, na medida em que é um 
elemento transgressor, que se destina a controlar os riscos que se fizeram por duas estratégias 
históricas de submissão: a) sua codificação, tal como na prática da philia grega, e b) em sua 
desafetização, de acordo com as estratégias de conversão da philia grega em ágape, forma de amor 
ao próximo, espiritual, desencarnado e  sublimado (Freire,1999).  Pode o mundo inteiro estar contra 

mim, se ela estiver do meu lado, eu me sinto forte, entendeu? A gente tem muito disso, então a gente se 

identifica, narra-nos K. 
 

K., em sua argumentação em relação ao prazer, à amizade e à felicidade, que traz por cerne o 
convívio familiar ampliado por sua vivências e experiências circundantes, conduz-me a pensar a 
noção de amizade, presente na última etapa do pensamento foucaultiano, ou seja, a amizade não 
como um instrumento afetivo, nem compensatório, que dita regras institucionais e morais. Um 
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conceito de amizade descrito por Foucault como uma forma de subjetivação e uma forma de vida 
que possibilita o aparecimento de espaços intermediários tanto individuais como coletivos.  
 
Para Foucault, as relações de amizade estariam presentes num jogo de estratégias em que os 
indivíduos agiriam uns com os outros num mínimo de dominação. Ortega(1999,p.13),  refraseando 
Foucault, sinaliza que, falar em amizade, é falar em multiplicidade, intensidade, experimentação e 
desterritorialização como relação provisória e aberta a novos posicionamentos. Será, pois, da 
amizade entre os membros de sua família que nos fala K. ou de um convívio indispensável à busca 
de satisfações pessoais e coletivas? Aqui, como ali, a liberdade é a capacidade de tornarmos 
infinitamente mais susceptível aos prazeres, ao prazer do outro, aos prazeres de si, ou mesmo, os 
desprazeres que nos impõem as Califórnias de hoje, impedindo-nos de distinguir o prazer que 
escraviza do prazer que liberta e nos torna felizes. 
 
Nessa direção, reforça-nos K., em suas narrativas: a gente é assim, porque tem a família, é nome da minha 

família, entendeu? Por mais que a gente sempre tenha passado por situações horríveis, a minha avó, a minha mãe, a 

minha família nunca perdeu a felicidade. Acho que é por isso que eu sou uma pessoa muito feliz. 

 

Para Foucault, o papel do(s) outro(s) se torna indispensável à construção de um esboço de si 
mesmo; para ele, não existe uma auto-constituição isolada que exclua qualquer relacionamento com 
o outro, este sempre presente na origem da constituição estética de si, na figura do pai, do mestre, 
do guia, do professor, da família, de suas origens territoriais ou de seus amigos. Desse modo, K. 
percebe, no encontro com o outro, mais fraternidade e felicidade que segurança e construção 
histórica de si mesmo, deixando de supor que a existência dos sujeitos, antes de mais nada, se 
pauta pela incompletude e precariedade, o que implica dizer que a fraternidade apenas é possível se 
o sujeito se reconhecer em sua insuficiência afetiva e emocional, o que significa sublevar a noção 
hierárquica de valores, posto que é a auto-suficiência recurso de alguém que se apresenta como 
aquele que pode prescindir dos outros, colocando-se num lugar de superioridade ontológica em 
relação aos demais, o que seria o fim do igualitarismo e da fraternidade. 
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Os exemplos de vida e ideais colocados nas narrativas de K. nos levam a pensar, como demonstra 
Birman (2000), que a figura do pai, sob o ponto de vista simbólico, está no centro do desencanto das 
mulheres; isso porque os homens não conseguiriam mais enxergar as mulheres que não se sentem 
reconhecidas em suas potencialidades por aqueles, como situa a vida e a convivência com a avó e a 
mãe. O desencanto se traduz dessa impossibilidade de serem/sermos enxergadas e reconhecidas 
tal qual são/somos, em sua/nossa singularidade. Daí, nos tempos atuais, os nossos investimentos 
intelectuais e saber-poder, com base em suas fraquezas, em busca de nosso reconhecimento e as 
possibilidades de uma identidade própria.  
 
Na sociedade do espetáculo e dos narcisismos que vivenciamos, dizer o que se crê e o que não se 
crê; poder dizer tudo e falar livremente, tornou-se uma utopia, na medida em que envolve tomar as 
possibilidades de tomar a consciência mediante as práticas de si, articuladas às práticas de 
dominação que se agitam entre as tecnologias do poder e que dificultam as linhas de fuga e 
recomeços.  
 
Foucault, em seus cursos de 1983/84, traz da Antigüidade a temática da ascese da verdade, não 
como verdade da essência ou da gênese em que o sujeito deve descobrir-se a si próprio, como 
trabalho oriundo de suas experiências de si, isto é, a verdade como produção e ethos. Nessa 
perspectiva, analisa o conceito de parrhesia, levando em consideração não as condições lógicas da 
verdade, mas o portador dos enunciados, os efeitos ascéticos e de constituição dos sujeitos 
produzidos pela verdade emitida por ele, como ocorrem nos discursos performativos das 
concepções científicas, políticas e revolucionárias. Para o autor de Vigiar e Punir, esse conceito, em 
sua forma performativa, acha-se como portador de dependência, por isso, o define como a livre 

coragem mediante a qual um se relaciona consigo mesmo no ato de dizer a verdade, ou seja, a ética de dizer 

a verdade num ato livre e perigo. Mas que, ao dizer a verdade, se faz um exercício e um encontro com 
a liberdade ansiada. 
 
Entendido, pois, que o ato parrhesiastico aparece no contexto foucaultiano em que a liberdade para 
falar é uma virtude, habilidade, obrigação e mesmo uma técnica que deve caracterizar os indivíduos, 
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cuja tarefa é a direção de outros em sua construção, como sujeitos morais e sociais; ele deverá ser 
capaz de romper com as formas autoritárias e dominantes de dizer a verdade, para atingir uma outra 
forma de existência mediante enunciados verdadeiros. Por essa direção, empreendi efetivo esforço 
em trazer do fundo da memória de K. sua coragem em ousar contar-me fatos íntimos de sua vida, 
pretendendo, inclusive, a não exclusão de seu nome do texto dessa tese, cuja dramaticidade do 
discurso em que se reconhece a veracidade, me permitiu realizar, ainda que brevemente, uma 
genealogia dos discursos morais, científicos e políticos, como ponto de convergência dos projetos 
aqui  propostos. (ORTEGA,1999, p.103-115). 
 
Neste contexto, será ilustrativa a dedicatória de Foucault a Paul Veyne na introdução a O uso dos 
prazeres:  

Paul Veyne ajudou-me constantemente nestes anos. Como verdadeiro historiador sabe o 

que significa buscar a verdade; mas conhece também o labirinto em que se entra quando 

se pretende escrever a história dos jogos de verdade e falsidades; ele é dos poucos que 

hoje em dia abraçam o perigo que leva consigo para cada pensamento a questão da 

história da verdade (UP:14) 

 

A identificação de K. com as figuras femininas, como algo da ordem do heróico e do mítico, se torna 
possível por tudo que rememorou e contou, questão que se destaca quando relembra as agruras 
pelas quais passaram a mãe e a avó, não obstante, atualmente, se sintam bem com a vida e bem 
consigo mesma, como define a felicidade que impregna a sua vida e que pode ser resumida através 
dos versos da música que relembra que a felicidade é uma casinha pequenina um amor e uma colina 

onde a gente possa amar, como desejo fundante da fraternidade, que implica sempre o cuidado com o 
outro, no reencontro com a dimensão alteritária indispensável à construção dos sujeitos. 
 
Um fato que me chamou muito a atenção e que está referido a essa rede de interdições, 
prescrições, permissões que nos tornam sujeitos da vida privada ou não, e que se relaciona aos 
instituídos se repete em K., na sutileza com que repete em si a premonição da mãe, que, aos doze 
anos, já acreditava em ter apenas duas filhas, fato, certamente, comentado com freqüência em 
família e adotado pela jovem em oportunidades de previsão de futuro por sua mãe: Choveu, molhou 
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tudo. Eu sofro de asma, se eu tivesse ido. Eu tenho alergia, fico debilitada, se eu tivesse ido eu teria passado muito mal, 

não teria como socorrer, porque tava no meio do mato, entendeu? Então eu senti que às vezes é como se ela sentisse 

alguma coisa. Foi quando caiu a ficha, hoje se eu peço e ela diz ‘não’, no primeiro não, eu nunca mais peço, entendeu? 

Ela é uma mãe legal, entendeu? Mas ela é dominadora, só quando eu era adolescente, passei a entender o lado dela... 

 
Sendo jovem, em uma realidade marcada pela onipotência do adulto, vê-se intimidada de forma sutil 
e através de discursos não-ditos, como demonstra, ao final de sua narrativa, referindo-se à mãe, ela 

é legal, mas é dominadora. Como nos esclarece Freire(2000), o adolescente, ao invés de 
experimentar sua onipotência criadora, retrai-se no isolamento ou sucumbe ao conformismo, 
intimidado em sua força agressiva, e necessário se torna ser capturado na teia da satisfação 
pulsional, procurando escapadas a ela, de modo a manter viva a ligação com a realidade; daí, 
procurar a fonte para driblar o desejo destrutivo na recriação dos enredos dos livros de 
perseguições, fantasmas, bandidos e soluções mágicas plausíveis aos desencontros e desamparos. 
 
Analisar as configurações que permitem às famílias adotar essa ou aquela estratégia para educar as 
crianças e os jovens constitui-se fenômeno dos mais importantes, quando se objetiva compreender 
as histórias e as escolhas dos caminhos percorridos em sua profissionalização e que podem nos 
fornecer pistas para o entendimento de quem somos, por meio dos mecanismos que, agindo sobre 
nós, criaram/recriaram imagens que carregamos por toda vida. 
 
Uma análise desse tipo, por exemplo, poderia pôr em questão o papel educativo e de cuidados 
colocados pela tradição em relação à família nuclear como a única indicada para a formação dos 
jovens de hoje e pela educação das novas gerações. Como K. nos mostra, sua educação/formação 
se deu na ausência do pai e de figuras masculinas, bem como nas lutas empreendidas pela mãe. 
Cabe-nos questionar, a partir dos índices de abusos sexuais, se estes somente existem na ausência 
dos principais integrantes da família nuclear, pais, avós, irmãos, responsáveis pela educação e 
segurança das novas gerações. Acredito que não, pois como indicam os dados da ABRAPIA, 
Associação Brasileira de Proteção à Criança e ao Adolescente, o maior percentual de abusos da 
infância, seja ele sexual ou não, ocorre em casa, realizado por adultos da maior confiança da criança 
e, geralmente, pertencentes a sua família. 
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Cabe ressaltar que a intenção de ouvir as histórias e contos de nossas jovens professoras, em seu 
convívio familiar, não possui objetivos terapêuticos, até porque não estaria preparada para lidar com 
eles. A proposta de partir das lembranças e histórias de vida é a tomada de posição em relação aos 
aspectos que demarcaram e marcaram suas vidas e que se presentificam em sua maneira original e 
linear de levar a aprendizagem. Todavia, entendo que a recuperação dos fatos que se propõe não 
se dá no mesmo sentido em que as coisas efetivamente aconteceram, pois uma das características 
mais importantes da memória é que ela está se dando, está sendo recuperada em sua 
atemporalidade, já que os acontecimentos lembrados estão situados em um movimento em que se 
entrelaçam os fatos ocorridos nas diversas fases da vida e a realidade presente. 
 
 

3.5 As (In)Confidências das Jovens Professoras: em uma Explosão de 
Afetos  

 
A Odisséia da Tela 

Mônica Buarque 
Minha tela faz-se e desfaz-se. 
Eu envelheço e me renovo. 
Como pode isso, nem sei! 
Minhas cenas são sempre as mesmas 
pintadas no tecido de carne e osso 
com a linha do meu sorriso. 
Sim, eu me amo... 
Amo meu olhar e minha boca. 
Amo meu pobre sorriso que não vacila 
Em me expor. 
Amo também cada segundo da sua 
Odisséia pelo mundo sem mim. 
Eu devia odiar isso 
E desistir de sonhar contigo. 
Mas eu não desisto. 
Eu sou teimosa: 
Sou brasileira de nascimento 
e mulher de Atenas por opção. 

 
 
Tomei emprestado esses versos escritos por Mônica, uma jovem professora, minha amiga, talentosa 
socióloga e poeta, para iniciar a breve análise das cartas que K., tão doce e prazerosamente, fez 
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cair em minhas mãos, como parte de sua vida, de seus sonhos e das pedras que encontrou pelos 
caminhos visitados e, principalmente, pela confiança em mim depositada. 
 
Mônica, como K., vê entrelaçarem-se os fios mágicos da vida, sempre à espera de dias melhores, 
dias de amor, solidariedade, fraternidade e compreensão, sem desfazer os fios da espera em que 
Penélope tece sua tela aguardando a chegada de seu amado Ulisses. Pedra, sonhos, fantasias, 
rememorações. Comemorações, fugas, ser e não-ser. É desta complexidade que parto para ler e 
pensar sobre os escritos nas cartas de K., que, em seus destinos de jovem muito se aproxima 
daquilo que Mônica parece sugerir em seus versos no ato de fazer e desfazer a tela de suas vidas, 
não a fragilidade/resistência de uma Penélope se impôs ao tempo superando a tortura da ausência 
do ente amado, mas uma Penélope que evoluiu, despertou em si o seu vigor, modificando-se na 
tradição e na história, expondo ao mundo os seus dois lados, o masculino e o feminino, como 
concepção de feminilidade que se vê exaltada em Freud, no retorno que faz aos antigos pensadores 
gregos.  
 
Mergulhamos nas cartas de K. e naquilo que elas narram, os entrelaçamentos nas teias de sua 
própria vida, sem limites no horizonte, mas onde vai beber na fonte de seus sonhos, aninhando-se 
neles como a buscar aquilo que perdeu, revivendo o que ganhou, sua liberdade, seus prazeres, sua 
opção profissional, seu progressivo crescimento com vista ao amanhã que não hesita em aproximar-
se. 
 
K. enxerga a vida por vários ângulos, afinal, para isso prepararam-na os sonhos e a vida vivida em 
suas malhas e tramas, assim como Mônica, que, em sua doçura, por vezes, provocativa e 
desafiadora, deixa-se construir como uma muralha de si própria: Sou minha própria musa, fechada no eu 

em mim...Meus sonhos são só sonhos/ e meus homens não são meus...Eu nasci para o risco./ Minha vida é puro perigo:/ 

se queres um abrigo,/ esquece de mim. Conto os minutos para falar contigo, / mas não é por ânsia,/ é por malícia./ 

Sorrio, singela, mas amo a megera. 
 

Todavia, as cartas de K., de seus amigos queridos, as lembranças de sua terra natal, estimuladas 
pelas memórias que as cartas nos trazem, permitem quebrarem-se as muralhas, partirem-se os 
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vidros das janelas por onde observa e respeita a vida, rompendo barreiras e armaduras, envolvendo-
se e enredando-se em seus fios, para, a partir daí, colher os cacos que resultam em possibilidades 
de construção de novos/outros sonhos, novas/outras aventuras, pisando as pedras que lhe ferem os 
pés, mas que se transformam em algo por onde perpassam o amor e a vitalidade da companhia.  
 

Assim como Mônica, K. pensa em seus devaneios que se mostram na agressividade com que fala 
em juntar todos os pedaços, fragmentos de vida, sentimento de vitória por ver a família unida, 
afetividade com que trata seus amigos de ontem e de hoje, fazendo coro com a poeta que em sua 
juventude de mulher, também escolheu o magistério por opção e vontade: A vida reside nas pequenas 

coisas. / Nas pequenas alegrias. / A vida são os meros momentos / de sorriso pleno. / É o rabinho balançante de Phani / 

agradecendo pela comida. / A vida é a bagunça da cozinha / por um final de semana sem / a dona da casa: / a vida se 

revela nessas horas.  [...] A vida é descobrir esses momentos tão belos. / Lavar a louça de Xande e de papai; / Isso é 

vida: / família não janta junto todo dia. 

 
Conhecer-se, acreditar-se, são os méritos que repousam nas narrativas da vida escolar e familiar de 
K. Nos contos de suas cartas, vê-se a aparente facilidade com que faz suas dobras e desdobras. 
Enxerga-se nelas e com elas vive muitos instantes. Pela sinceridade plena em suas palavras, toca-
nos o relato que faz de si mesma, levando-nos a compreender a extensão dos fios e redes que a 
entrelaçam e que se reforçam em amizade e cumplicidade: 

 
[...] uma vez a gente tava em sala de aula e o professor mandava cada uma ir na frente do 
quadro e a pessoa tinha que pensar uma palavra que denominasse como ela era. A turma 
ia falando. De todo mundo foi fácil de acertar, a minha palavra ninguém conseguiu acertar. 
Por exemplo, me falaram possessiva, dominante... 
 
[...]  Eu sou ciumenta. Eu falava, mas não tinha, também. Eu acho que tem uma palavra 
que junta tudo isso, eu acho que eu sou carente. Então pela carência, eu sou ciumenta, eu 
sou possessiva, eu quero controlar. Sabe eu sou bem assim. Entendeu? Eu tenho assim, 
sei disso, eu tenho assim uma facilidade de encantar muito fácil. Eu quero trazer as 
pessoas muito pra mim. 
 

Achei importante relatar esse fato que ficara bem claro nas suas cartas e nas que recebia, 
confessando eu me considero carente. Indagando, a seguir, sobre seu relacionamento com os 
rapazes, respondeu-me: Muda, com o tempo muda. Isso eu já percebi. 
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Suas impressões sobre as diferenças do relacionamento entre moças e rapazes, meninos e 
meninas, observadas em suas experiências, mostraram-lhe que suas relações eram intensas com 
os dois gêneros; para confirmar, retrucou: 

 
[...]  Eu sinto assim, praticamente a mesma coisa, é muito forte. Mas a mulher eu consigo 
retribuir melhor. A mulher parece ser mais cúmplice de você. E a paixão, o amor que você 
sente pela mulher, não é uma paixão normal que você sente por um homem, entendeu. Por 
exemplo, as cartas que eu separei, foram cartas muito marcantes pelas pessoas. Assim, a 
mulher tem aquele negócio, por ser mulher, tinha mulheres que me odiavam de cara, sem 
nunca terem falado comigo e outras que me adoravam, entendeu? Se uma pessoa tá no 
Rio Preto, quase todo mundo lembra do meu nome. Dentro da escola, por exemplo, eu 
converso muito pela Internet. Cara, às vezes, eu entro no canal da ilha, quando eu falo K., 
normalmente as pessoas sabem quem sou. Pô, você estudou no Cené, eu era o teu sapão. 
Não lembro da pessoa, mas você não me conhece. Mas eu sei quem é você, entendeu? Eu 
sei que chamo muita atenção. Não porque eu queira, eu não gosto de chamar atenção. 
Entendeu? Eu não sou aquela pessoa, ah, vou chegar e chamar atenção. Não, não sou 
assim. 

 
Compreende-se o porquê de chamar tanta atenção. Conclui, mais uma vez, a respeito da resposta 
que fornece sobre as relações de gênero: 

 
[...]  Eu acho que é isso, eu acho que talvez eu cative muito fácil as pessoas, isso talvez 
chame atenção, mas não porque eu queira, já é meu, é da minha personalidade. Se eu não 
cativar as pessoas, fico tão triste sabia. Quantas vezes, eu sei que uma pessoa não gosta 
de mim, nunca me deu oportunidade de mostrar que, às vezes, o que ela pensa é 
totalmente ao contrário, isso me deixa triste,. Entendeu? Porque eu sei não sou assim, eu 
não sou nenhuma megera, eu não sou metida, eu sou fresca, mas não metida. Entendeu? 
Às vezes as pessoas me acham muito metida. Já o homem é diferente, quando ele olha 
uma mulher, ele não olha só pela amizade, então pra mim os homens são diferentes por 
isso. Eu sou uma pessoa muito acanhada, tanto quanto, posso ser assanhada. Já fiquei 
com muita gente, mas eu sou um pouco recatada, assim, minha vida é um livro. Mas tem 
um lado que é meu, entendeu, eu sempre fui bem na minha. Então já com homem você não 
pode ter essa liberdade, qualquer liberdade. 

 
Ainda fazendo distinções entre o que os homens e as mulheres pensam da amizade entre eles e 
elas, insiste em falar de suas vivências experimentadas: 
 

[...] Ah! olha porque! Quando eu cheguei aqui no Rio, eu vim do mesmo jeito, então 
normalmente os meninos, se você começa a andar muito junto com menino ele vai achar 
que você tá dando em cima dele. E às vezes eu não tava dando em cima, era só pela 
amizade. Pô, o cara era legal, o ciclo de amizade é igual, mas o homem sempre leva pro 
outro lado, então não te dá tanta liberdade. A mulher nunca vai achar que você tá dando 
em cima dela, e gosta da pessoa porque gosta. 
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Passamos a conversar sobre o conteúdo das cartas recebidas e enviadas, sugerindo-lhe eu que 
retirasse da grande caixa de recordações variadas que me apresentava aquelas cartas que eram 
mais caras e importantes em sua vida. Apontando, então, para uma das cartas, explica: [...]  Essa, 

essa é da R. que eu te disse. Essa R. é a minha melhor amiga... essa carta foi escrita quando eu vim embora. 

 
Observei que a carta vinha repleta de dobras, coraçõezinhos pintados à caneta colorida e dobras e 
redobras, que pareciam garantir os segredos contidos, mas que deixavam pistas do que havia no 
interior pelas palavras e desenhos que exteriorizavam sentimentos e, como bem nos disse, 
evidenciavam o estado de espírito de quem escrevera de longe. Acima de tudo, intrigou-me o fato de 
a amiga chamá-la de tia. Com outra narrativa explicou-me o que me parecia inusitado. 
 

[...] Tia R. e tia Xu. Entendeu? Porque a gente ficava muito junto, porque ela tem irmãos 
mais novos que achavam ela parecida com a Xuxa,  ela é loirinha de olho azul. Tá vendo, 
cada época é uma coisa, se você pegar as cartas dela, é tia R. pra mim, e Tia Xu, pra ela 
que é magricela, tem perninha fina. Nos comunicamos também como baixinha. Eu sou a 
baixinha. Essa carta pra mim representa muito ... olha essa outra aqui... 

 
Apresenta-me, a seguir, outras cartas que vai retirando da caixa de forração de tecido delicado, que 
contém dezenas de outras, além de convites, cartas do padrasto e da mãe, desejando-lhe 
felicidades pelo aniversário transcorrido, bilhetinhos de antigos namorados desde a infância, e 
muitas outras representações de imagens diversas colhidas ao longo de sua vida afetiva. 

 
Essa, distingue uma delas, também, foi quando eu vim embora. Eu lembro até hoje 
que a R. foi lá no meu embarque. Minha irmã mais velha e minha mãe já estavam aqui no 
Rio de Janeiro. Aí minhas tias me levaram pra rodoviária e, quando eu cheguei lá tavam 
todos os meus amigos e amigas lá. Ela chegou com essa carta como presente e disse pra 
mim assim: ‘só abre quando você chegar lá’. Eu sou uma pessoa hiper curiosa. Eu não abri 
a viagem inteira. Foi a primeira coisa que eu não consegui abrir, como ela disse assim ‘não 
abre’, eu não abri, por mais que às vezes eu olhava, e pensava ‘eu acho que eu vou dar 
uma lida’, ficava olhando pro papel. Essas imagens ficaram na minha memória, essas  
representavam quando eu vim embora. Porque, pô, a gente continuou por carta, eu vou 
pra lá até hoje pra ver a R.. Entendeu? Essa carta representa muito pra mim. 

 
Essas cartas funcionam como se a linha de comunicação não pudesse ser rompida. Os segredos 
mais íntimos tomam o formato das cartas, e suas expectativas buscam reforçar a comunicação 
íntima que pode vir a tornar-se ausente. Os acontecimentos descritos fazem parte da vida comum 
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das pessoas e, particularmente, das jovens atrizes e autoras de suas histórias de incompletude 
revelada. Eles presumem um grau significativo de amizade e fratria7 que fazem parte de uma 
complexa série de interações, constantemente negociadas e bem cuidadas em que a vida pessoal 
tornou-se um projeto aberto em que se criam e recriam novas/outras demandas e novas/outras 
ansiedades, como apreciaremos, ainda, nas narrativas que se seguem. 
 
Olhando para as cartas de K., tão docemente guardadas, fui destacando algumas e indagando 
sobre elas, sem deixar de lembrar que perguntar é um ato retórico que, por si só, implica e sugere 
uma resposta previamente determinada, ou seja, ao procurar saber sobre o conteúdo e expectativas 
que as mesmas lhe provocaram no espírito e nos sentimentos, carregava a intenção de identificar 
em que medida as relações interpessoais entre seus/suas amigas transfiguravam-se nas 
experiências do cotidiano, que, em seu movimento, nos obriga a não nos apartarmos das 
transformações sociais mais amplas, que têm, por exemplo, modificado as visões do casamento, do 
namoro, da família, mas, também, diretamente da sexualidade de cada um. 

 

(...) Esta, aqui, me diz apontando para uma carta, também pontilhada de desejos e 
vontades relacionados à perda da companheira distante, é de um garoto, assim, os garotos 
me chocam muito. Eu acho que de menina eu já tô acostumada, porque eu sou uma 
menina e eu transmito muito carinho, acho que com o homem, a gente não pode transmitir 
muito carinho. Então, quando eles transmitem muito carinho, eu me perco um pouco, 
entendeu? Eu não sei como reagir, eu não sei até que ponto prejudico eles, pois, às vezes, 
eu reajo de um jeito! Coitados! Ele sempre só me escreveu assim, ele nunca escreveu mais 
que isso, tenho quatro cartas dele. Às vezes ele bota só o nome dele. Esse garoto repetiu 
de ano pra poder estudar comigo, eu não acreditei quando ele me disse isso. Eu tava na 
sexta ele era da sétima. Eu sempre fui muito junta com os meninos, quer dizer, educação 
física pra mim era pra ficar de bate-papo com os meninos, recreio mesmo. Entendeu? tem 
gente, muita gente me chama de mãe, entendeu? Para eles eu sou uma verdadeira mãe, 
porque tem menino que precisa de carinho, mais intimidade, por exemplo de pentear os 
cabelos, esse carinho todo assim, eu sinto, por exemplo, que o pessoal que eu não escrevo 
carta[...] tem o Diego daqui eu chamo até hoje de neném, há cinco anos. Porque a gente 
começou dizendo que ele era... que eu era a mãe dele. 
 
[...]  Então, por exemplo, hoje ele tá com 18. Quer dizer, até hoje eu escrevo no computador 
pra ele, ‘oi neném’, até hoje ‘oi, amor’ ele fala assim comigo, então quer dizer, sempre foi 

                                                           
7 Maria Rita Kehl (2000) concebe função fraterna, chamando atenção para seu caráter necessário, e não contingente, da participação 
do semelhante no processo de tornar-se sujeito. Com esse conceito quer trazer de volta a idéia, que afirma quase maldita e banida 
entre os psicanalistas, de fratria, como grupo de pessoas que apresentam similaridades. Existe uma função fraterna? Questiona a 
autora, em obra que problematiza a função paterna no mundo contemporâneo, trazendo a discussão para o campo da função entre os 
semelhantes e aa formação dos laços sociais na constituição dos sujeitos. 
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assim as pessoas comigo. Continuou assim, e por isso acho que sei lá. Eu convivia muito 
com os meninos, as meninas não gostavam muito de mim por isso, às vezes eu sentia que 
era um pouco de ciúme. Lógico às vezes no recreio a maioria dos meninos que tavam e 
tinham namorada dentro da escola queriam me bater dentro da escola. Minha irmã ia lá me 
defender. Elas morriam de medo, minha irmã era muito brava, aí elas tinham medo da 
minha irmã. Quando descobriram que eu era irmã da Morena, ninguém mais brigou comigo, 
aí todo mundo me tratava bem. Sempre teve um pouco de rivalidade, eu sou muito chata, 
sou dominadora, cê vai ler carta minha, ‘pô cara cê é muito falsa, cara, então você é chata, 
você é falsa’, xinga, xinga, xinga, e no final, diz que me ama, entendeu? Eu já briguei, por 
exemplo, com a R. a gente começou se batendo, no meio da Educação Física, eu nunca 
aceitei que falassem de mim, isso eu acho que sai bem da minha mãe. Sou brava, não 
adianta, entendeu, eu mando, não tem problema, não tenho medo, pode ser maior, pode 
mais velho, pode ser... não tenho medo. Se eu não peitar ninguém, vão peitar por mim. 
Minha mãe sempre falou isso pra mim, quem não quiser por..., eu tenho que fazer, eu tenho 
que gostar de mim, eu tenho que batalhar pela minha vida.  Os meninos são meio assim 
sabe! Eu sempre fiquei com muito menino, mas gostar mesmo de uma pessoa eram 
poucos.  
 
[...] Todo mundo fala ‘ah, amizade de homem é melhor porque ele não tem inveja da 
mulher’, realmente, não tem aquela rixa do tipo ‘hum, ela emagreceu, hum! Olha lá. Ah, tá 
engordando’, mulher tem isso. O homem não tem isso, então dá assim a sensação de mais 
sinceridade. 

 
A fratria está aqui estabelecida e torna indispensável a criação de laços de cumplicidade, que 
favorecem as identificações; todavia, a cultura afetiva e masculina ainda presente, leva-nos à 
constatação de que os sentimentos se relativizam no confronto entre os discursos da doçura, 
compreensão e espera, tidas como próprias das mulheres, enquanto aos homens se destinam 
tradicionalmente a violência, os encontros sexuais múltiplos e variados, o adultério perdoado; daí, o 
estranhamento provocado por uma relação de amizade em que os homens, em sua cultura 
masculina, deixam-se levar pela doçura, medo e carinho. Essa nova/outra composição confere 
receios e dúvidas em K. 
 
A contradição, em sua narrativa, se torna pujante ao explicar que antes afirmava que os rapazes 
sempre tinham segundas intenções... Agora, reafirma que se trata de amizade, não de falsidade. Em 
um mundo de dessimetria entre os gêneros, torna-se freqüente, ainda que esteja muito longe de sua 
materialização, que ambos os gêneros sejam conduzidos a realizar mudanças fundamentais em 
suas perspectivas sobre a amizade e a fraternidade, distinguindo-as do sexo genital e da onipotência 
do falo, ao perceberem a importância do comportamento em relação ao outro, mesmo quando os 
homens são impelidos pela pressão machista que assume o sistema social. 
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A violação imperdoável da “lei de propriedade”, traçada pela idéia de adultério ou de ter ficado com o 
namorado da amiga, traz também uma compreensão de cumplicidade, que se expressa na fala: 
Porque não disse antes d’eu ficar? É claro que nem sempre as mulheres, em sua maioria, pensam 
dessa forma e passa a ocorrer um intenso mundo de negociações entre elas e eles (às vezes, não 
percebido pelos rapazes), produzindo outras terminologias de compromisso e intimidade, não 
obstante se tenha como infalível um certo temor pela infidelidade, nem sempre cumprida. 

 
[...]  É isso tudo, só que com a mulher você tem mais intimidade, a amizade do homem é 
mais  sincera. Por isso, eu brigo muito com as minhas amigas, por mais amigas que sejam, 
a gente briga. Porque eu fiquei com fulano, depois eu vim descobrir que ela gostava dele. 
Porque não disse antes d’eu ficar?Entendeu? Isso, acontece quando eu tinha cerca de 13, 
14 anos. 
 

As relações diferenciadas com as múltiplas culturas com as quais nos vamos envolvendo, as 
diversas e diferentes interações que produzem muitos ajustes, nem sempre representados ou 
retratados com visibilidade, podem desenhar um quadro que mostre que aquele que conhecemos 
não é aquilo que pensávamos, ou reafirmar os conceitos que dele fazíamos. Assim, escutar o que 
nos fala nossa entrevistada, com os olhos e ouvidos muito abertos, extraindo, de seu modo peculiar 
de pensar e revelar-se, o que poderia se esconder em tanta simplicidade ao referir-se a ela mesma, 
é nosso objetivo. 

 
[...] Hoje é diferente, porque quando eu vim pro Rio de Janeiro mudou muita coisa, o 
pessoal daqui é diferente. Lá eu acho que eles convivem comigo desde a 1a, 2a, 3a série, 
então eles sabiam quem era K.. Eles sabiam do meu jeito. Eu sempre cumprimentava meus 
amigos, eu chegava abraçava, eu não gosto dos dois beijinhos, cê encosta o rosto, eu 
chegava e dava um beijo na pessoa, a pessoa me retribuía com um beijo. Então sempre 
abraçava muito meus amigos, então eu vim pra cá e eles interpretaram do tipo  
galinhazinha, é dada. Então eu tive que cortar muito esse meu comportamento, eu tive que 
parar muito isso, então a relação começou a ficar diferente. 
 
[...]  Meus relacionamentos mais queridos, essas cartinhas, são mais dos meus amigos 
ainda que estão lá. Acho que aqui os meninos não conseguiram entender quem eu 
realmente era. [...] Lá, eu tava muito acostumada, em ter muitos amigos homens, mas eu 
acho que a idade, você vai crescendo, você vai se tornando.. Por exemplo, namorado meu, 
nunca foi tão sério assim, eu namorava, namorava, tadinho dele, ele sabia que ia ser 
chifrudo, não ia deixar de ficar com outras, pô com 15 anos eu ia me preocupar de ficar 
assim com uma pessoa. Todo mundo sabe que eu nunca fui assim. Quando você vai 
envelhecendo, você já preza mais a pessoa, entendeu. Aí, por exemplo, no 2º ano eu fui 
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apaixonada por um professor meu, então foi assim o 2o ano inteiro me dedicando a ele, 
quer dizer, então, quer dizer, os tempos começavam a correr, antes eu me dedicava... 

 
A concepção de garota decente/vadia, que se observava na atividade sexual dos adolescentes e 
jovens, que ainda se aplica em certo grau, parece ter-se modificado bastante. Não me atrevo a dizer 
ter mudado radicalmente. As jovens têm a consciência do direito de envolver-se em uma relação 
sexual, em qualquer idade que lhe pareça mais adequada. Poucas são as garotas que falam em 
guardar-se para o noivado e o casamento, que não mais consideram duradouros. Falam uma 
linguagem de romance e compromisso de pouca durabilidade, representada pelo fiquei com ele, o 
que raramente passa de umas horas de dança numa danceteria, questão evidenciada pela natureza 
finita de seus envolvimentos sexuais anteriores. Como não existem muitas razões para fazer amor, 
nem para que se deixe de fazer, e como não sabem nem mesmo se estarão juntos no ano seguinte, 
casar fica obsoleto; entretanto, compromisso é força com que se deve contar e é sempre anunciado 
como possibilidade de fidelidade. Para muitos jovens ouvidos nessa pesquisa, ter compromisso com 
o outro é ser fiel enquanto dure a relação, questão que não depende do tempo nem do objeto dos 
desejos. 
 
Apaixonar-se por um professor é coisa muito comum entre adolescentes e jovens; entretanto, as 
mulheres não admitem, pelo menos nos discursos, a dominação sexual masculina, que espelha o 
sentimento de desamparo de suas mães e avós. Hoje, isso toma proporções quase surpreendentes 
e, por vezes, dramáticas, na medida em que estão estabelecidos os limites, algumas vezes, 
ultrapassados, entre os códigos de conduta entre pessoas de gerações diferentes e graus de poder 
em desigualdade. Por isso, indaguei, meio intrigada, acerca dos sentimentos e das características 
pessoais que possibilitaram tal afeto, ou seja, o que ele lhe transmitia para que torna-lo objeto de 
seus desejos? 

 
[...] Primeiro, que ele é mais velho que a minha mãe; assim, foi uma admiração muito 
grande, muito grande que eu tinha por ele, e por ele ser totalmente diferente. Ele, por 
exemplo, todo mundo achava, a escola inteira, que ele era viado só porque ele era do jeito 
que ele queria, entendeu, a bolsa que ele trazia parecia uma bolsa de elefante, que você 
apertava e fazia barulho, uma bolsa. Eu falava ‘não me importo em pagar mico’, eu sou 
muito assim, eu não escondo meus sentimentos, eu não dependo, se eu to com vontade 
de sair dançando na chuva, cantando por estar apaixonada, eu faço isso. Se o vizinho vai 
ver, se vão me olhar, eu não posso fazer nada, entendeu, eu falo isso pra minha mãe, eu 
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não posso fazer nada, eu vou fazer o que eu tenho vontade. Se eu me arrepender 
amanhã, eu não penso no caso, entendeu, eu sou muito assim, eu consigo superar as 
coisas muito fácil. Não que eu não tenha sentimentos, mas assim eu sofro menos. Eu 
gosto de fazer isso ou aquilo e não vou ficar me guardando só pra uma pessoa. Assim, a 
gente se torna uma pessoa triste, uma pessoa que adora ficar deprimida, não é comigo!. 
Esse professor falava sete línguas, já tinha feito quanta faculdade pra achar o que ele 
queria na vida. Então tem esse lado de admiração, você convive com moleque, tanto que 
os meus namorados, sempre, normalmente são mais novos que eu, por eu ser mais velha 
dentro de sala de aula. Então esse professor era bem mais velho. Eu já fiquei com um 
professor, mas com ele eu não fiquei. Ele era sincero e sabia que eu gostava dele. Um dia 
ele chegou pra mim e falou: se eu ficar com você, não tem quem me faça entrar na sala 
pra te dar aula. Ele é igual a mim, ele foi sincero, eu acho que isso eu aprendi muito com 
ele. Mas, ainda acho que vou terminar minha vida com ele, vou amadurecer tudo que eu 
tenho que amadurecer, mas hoje eu acho que eu entendo porque ele tomava tanto 
cuidado, eu acho que ele tinha muita coisa pra passar. 
 

Nesse relato narrativo, K. nos impõe um verdadeiro bazar de provocações ao falar de questões 
culturais, morais e éticas, pouco comentadas entre professores e professoras na ambiência escolar. 
Seus desafios sedutores nos impelem a pensar e repensar o quanto participamos dos processos de 
subjetivação com que se constroem nossas jovens professoras; daí, a necessidade imperativa de, 
movidos pelas expectativas que suscitamos, lançarmos o olhar crítico para adiante daquilo que nos 
trazem suas memórias, de modo a entender o que fazem e nos dizem no presente. Esse anúncio 
com que K. nos presenteia nos deve pôr a pensar sobre o cotidiano escolar em que adolescentes e 
jovens convivem com diversos clichês que lhes asseguram, por um lado, a bravata machista como 
corolário de muitas inseguranças fálicas; de outro lado, aqueles que, em uma espécie de triunfo 
narcísico do falo potente, não se importam com os comportamentos estereotipados que 
freqüentemente apontam como homens e mulheres devem vestir-se, calçar-se, exercitar sua 
sexualidade e, mesmo, fazer as escolhas dos parceiros. O professor citado soube sair-se bem das 
emboscadas e armadilhas que se colocaram à sua frente. Manteve-se eticamente impecável, não 
obstante, o amor despertado tenha deixado de existir, materializado o desejo num futuro junto ao 
príncipe encantado: ainda acho que vou terminar minha vida com ele, vou amadurecer tudo que eu 

tenho que amadurecer.   
 
Buscando, a partir do acaso, o recorte de que necessitava em direção aos sentidos que se 
engendraram na produção do que foi narrado por K. e que conduz o leitor a lugares insuspeitados 
do ser, ou, pelo menos, inusitados para a nossa sociedade, ainda conservadora em que o amor e a 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 3 – JOVENS PROFESSORAS NARRAM E CONTAM SUAS HISTÓRIAS E DILEMAS 
 

Maria Amelia de Souza Reis           Página 268 
 
 

paixão só devem ser partilhados entre iguais, quer sejam de mesma geração, de sexos opostos ou 
de poderes em simetria, compreendi o quanto essa jovem desejava transmitir em relação aos 
homens e sua natureza de eternos guardiões da impetuosidade do másculo em detrimento de um 
lado feminino e doce comum como dimensão de compartilhamentos de cuidados entre todos a 
todos, como melhor nos diz Gilberto Gil na canção Super-homem, trazendo para junto de todos o 
sentido da feminilidade, que marca e demarca a existência de homens e mulheres: Um dia, vivi a 

ilusão / De que ser homem bastaria / Que  o mundo masculino / Tudo me daria / o que eu pudesse ter../ Que nada ! / 

Minha porção mulher/ que até  então se resguardara / é a porção melhor / que trago em mim agora, / É que me faz 

viver./ Quem dera pudesse todo homem compreender;/ Oh! Mãe quem dera./ Ser o verão o apogeu da primavera / e, só 

por ela ser./ Quem sabe, o Super-Homem, / venha nos restituir a glória./ Mudando como um Deus o rumo da história,/ 

por causa da mulher. 

 
Com base na letra dessa canção, que se dimensiona no campo da apologia ao lado 
feminino/masculino que todos trazemos em nós e que se vê sufocado por uma lógica perversa que 
desfigura o homem de sua humanidade, é que prossegui ouvindo K. falando das demais cartas, 
bilhetes, bilhetinhos e fotografias que jaziam na caixa repleta de lembranças e recordações. Ah!, 

disse eu. Agora me fala um pouco mais dessas outras cartas. Peguei uma delas pela aparência que 
a diferenciava das demais e perguntei: bem, essa aqui. O que você considera importante nela? Em 

que esta carta marcou suas emoções e afetos para estar aqui nesse baú de “felicidades e 

lembranças”?  
 
Marcou, por isso, é porque ele, como uma pessoa pode te amar tanto assim né, ele me 
falou mais na sexta série ‘Olha, eu vou repetir de ano pra poder estar com você’, eu não 
acreditava. Ele era o garoto mais lindo da escola, então eu não conseguia acreditar, ele 
brincava com todo mundo, ele era um palhaço, então eu achava que ele brincava comigo. 
Não é que ele repetiu mesmo de ano. Ele era um garoto superinteligente, eu não acreditei. 

 

Como resposta, o amor romântico se vislumbra no jovem e em muitos dos não-ditos que se ocultam 
na singeleza das vozes e das emoções adolescentes que se evidenciam. De um lado, a certeza de 
que o ser amado se anula , entregando-se à renúncia do que mais deseja em prol da satisfação em 
estar próximo ao objeto de seu amor; por outro lado, a felicidade e, porque não dizer, o orgulho da 
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jovem mulher por ter marcado um gol no fundo da rede da masculinidade daquele que se rende aos 
seus encantos sem nada pedir, apenas reclamando o estar por perto.  
 
Temos, aqui, vestígios do amor cortês que, no passado, se aproximava à mística cristã, pelo 
empreendimento concedido em fortalecer a crença de que o amor era o que conferia sentido à vida? 
Ou será a necessidade narcísica de demarcar o lugar junto ao ser amado criado por sentimentos de 
insegurança e instabilidade? Notam-se as muralhas que se formam em torno do homem em relação 
à mulher amada; para isso, ele precisa ser corajoso e, talvez, abdicar de seu sucesso para mostrar a 
grandiosidade de seu amor. Afinal, certeza ou incerteza do fato, o romantismo que se mostra 
presente em várias épocas históricas aqui, também, supera os limites da noção de medida com a 
acentuação do incomensurável, mas, por outro lado, é capaz de indicar em sua superfície aparente, 
a profundidade, onde não mais estão, nem o bom senso nem o senso comum que identificam e 
reconhecem; particularizam e ordenam os sujeitos entre os cânones de uma lógica que investe 
sobre o velado e o misterioso. 
 

Nesses questionamentos, a necessidade de procurar entender aquilo que se mostra como 
supremacia das dimensões do coração sobre a lógica da Razão, já que a imagem do amor 
transgressor e livre das correntes que o impedem de libertar-se é mais um matiz do amor romântico 
que oculta seu caráter, não raro, ligado à necessidade de sensatez, de obediência, de conformismo 
e conservadorismo aos padrões morais estabelecidos (FREIRE, 1999, p.15-17). 
 

Na retórica do romantismo, o amor só é fiel à sua própria espontaneidade, ensina-nos Freire; 
todavia, amamos com sentimentos e afetos, mas, também com julgamentos e razões; daí, as 
idealizações tornarem-se quase impossíveis. Se amar é deixar-se levar pelos impulsos, pela 
espontaneidade dos desejos e emoções, contraditoriamente, identificamos bem quem desejamos 
amar e o que pode e deve ser esperado do ente querido, para, desse modo, podermos concluir que 
o amor é seletivo, como qualquer outra emoção presente nas interações e relações sociais (idem, 
ibidem). 
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Assim pensando, não poderíamos dar relevo à idéia romântica de que o apaixonado por K. tenha 
sido entregue a um destino sem possibilidades de reação. A realidade afetiva e suas conseqüências 
podem nos dizer uma coisa, e a realidade social e psíquica pode apontar em outra direção. Afinal, 
considerarmos o mito dos heróis e heroínas em nossos devaneios, emoções e relacionamentos é 
sempre melhor do que nos pensarmos humanos, em nossas vicissitudes, nossas imperfeições e 
incompletudes. 
 

Freire (1999) destaca, ainda, que a mística cristã sobre o amor, em relação ao sujeito do amor, 
antecede historicamente ao amor cortês, o que evidencia que a emoção amorosa não nasceu pronta 
e acabada: vem sendo construída historicamente ao longo do desenvolvimento social e psíquico que 
se põe na esteira das sociedades ocidentais.  
 
O tema do amor cortês enfatiza o desejo insatisfeito comum à mística cristã. Esse tema foi estudado 
por Denis de Rougemont e entendido como predecessor do amor-paixão-romântico em sua 
dimensão que ressalta o sofrimento. É mais importante destacar no fenômeno do amor cortês: (a) a 
relação do sofrimento e da renuncia tomada nos entrelaçamentos com o amor-paixão e (b) a 
laicização do objeto do amor. O amor cortês marca-se pela sublimação do amor carnal, que em 
nada se aproxima da idéia de infelicidade, e sim, da idéia de renúncia à posse do objeto do amor, 
que pode estar relacionada  ao sofrimento ou à sublimação espiritual. Na tradição clássico-medieval, 
esta renúncia referia-se ao abandono ao amor carnal, não obstante, sempre pudesse existir, através 
da contemplação, o encontro com o Supremo Bem. Por outro lado, a laicização do ideal do amor 
cortês revaloriza a figura da mulher como responsável pelo enorme enriquecimento do vocabulário 
sentimental. Ou seja, ao contrário do amor sublimatório, os intérpretes do amor da cortesia, entre 
eles os trovadores8, narravam e cantavam as suas, e de outros, experiências emocionais, através de 
uma linguagem nova, repleta de metáforas, tecidas nas urdiduras de um caldo cultural sem 
precedentes.  

                                                           
8  No amor cortês, o trovador obedece a determinadas convenções: (a) a vassalagem, amorosa, em que o trovador comporta-se com 
sua dama como o vassalo o faz com seu senhor; (b) a mesura, nela o trovador contém seus sentimentos, mesmo que estes 
carreguem em si uma disposição erótica e nunca revelem o nome da amada. Os trovadores expressam-se por cantigas que 
acompanhavam os poemas. 
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Exemplo de uma cantiga de amor da época medieval escrita por Bernardo de Bonoval, datada do fim 
do século XII, e uma outra de Manuel Bandeira, que bem retratam o amor de cortesia, de modo a 
nos levar a pensar sobre as questões colocadas: 

 
BONOVAL9 MANUEL BANDEIRA10 

 
A dona que eu sirvo e que muito adoro 

Mostrai-ma, ai Deus! Pois que vos imploro, 
Senão, dai-me a morte. 

 
Essa que é a luz destes olhos meus 

Por quem sempre choram, mostrai-ma, ai Deus! 
Senão, dai-me a morte. 

 
Essa que entre todas fizestes formosa, 

Mostrai-ma, ai Deus! Onde vê-la eu possa, 
Senão, dai-me a morte. 

 
A que me fizeste amar mais do que tudo, 
Mostrai-ma e onde possa com ela falar, 

Senão, daí a morte! 

A tarde agoniza 
Ao santo acalanto 
Da noturna brisa, 

E eu, que também morro, 
Morro sem consolo, 
Se não vens Elisa! 

 
Ai nem te humaniza 

O pranto 
Nas faces desliza 

Do amante que pede 
Suplicantemente 
Teu amor, Elisa! 

 
Ri, desdenha, pisa! 

Meu canto, no entanto, 
Mais te diviniza, 
Mulher diferente, 
Tão indiferente, 

Desumana Elisa! 
 

Essa breve análise, que trazia como hipótese o possível renascimento, sob outra ótica, a partir de 
uma perspectiva que se entrelace aos movimentos de subjetivação, fecundos na atualidade, teve por 
gênese essas vozes e as memórias/narrativas ouvidas e que se materializaram/materializam nos 
possíveis não-ditos pelos adolescentes, que cresceram e hoje se construíram/constroem como 
professores, questão que não pretendo aprofundar de pronto, permitindo que outros, com maior 
conhecimento da área específica de comunicação, linguagem e estilos literários, venham a se 
apropriar desta tímida contribuição e caminho a novas pesquisas no campo da formação docente.  

 
 
                                                           
9  Versão modernizada da cantiga de Bernardo Bonoval, datada do final do século XII. Esse tipo de cantiga expressa subjetivamente o 
sentimento do eu- lírico.  
10  Trova de Manuel Bandeira( 1967, p.326), letra da valsa romântica. 
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Na busca por mais detalhes do material contido nesses documentos, indaguei: Esta carta aqui, tão  
embrulhadinha e repleta de símbolos no envelope, que importância ela tem pra você? 
 

[...]  Essa aqui é da A., eu acho que foi uma das amigas que eu mais briguei. Essa que 
você tá vendo, ela me xinga, me xinga, me xinga, me xinga, mas no final me ama. Nessa 
daqui, aponta para outra carta da A., a gente teve baixos e altos o tempo todo, o tempo 
todo, assim... uma semana a gente era amiga, na outra semana a gente era inimiga, 
entendeu? Ela foi uma das que eu mais briguei. 
 
[...] Uma outra coisa que marcou. Eu sai no meio do ano. Quando eu saí muita gente saiu, 
ninguém quis ficar na escola, entendeu? Saiu a A., a J., o E.. Toda vez que eu vou lá pra 
Rio Preto, o E. fala pra mim, que depois que eu sai, pra eles não tinha mais graça ir pra 
escola, entrar na sala de aula, não tinha mais eu, aí a maioria foi pra outras escolas, 
saíram uns sete. O J., indica-me outra carta, muito dobrada e repleta de corações, chegou 
a sair de São José do Rio Preto, porque eu tava namorando com ele quando eu vim 
embora. Foi dolorida a minha saída, pra mim e pros meus amigos, assim.... mas, eu sei o 
que eu tenho que fazer, por mim eu não faria, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu 
sabia que eu tinha que ir embora. 

 
Com essas lembranças, os olhos de K. se enchem de lágrimas. Lágrimas de saudade de uma 

infância querida que os anos não trazem mais. K. percebe que amigos terá, em penca, mas aqueles 
de sua infância, com os quais trocou as primeiras confidências, os primeiros beijos, os primeiros 
toques, as primeiras alegrias e emoções, bem como os primeiros arrufos. Ah! Esses não mais os 
terá. Pergunto, instigando o emergir de suas emoções: como é que você superou essas perdas? 

 
[...] Acho que com minhas cartas. Talvez eu não tenha superado, eu acho que eu guardo 
elas pra lembrar deles, acho que por isso que eu não consigo separar-me delas. Pra mim 
não é uma carta, eu falo assim... é uma história, é uma pessoa. Por isso que pode estar 
escrito “J.”, R., pode tá só num papelzinho com a letra deles, mas pra mim aquilo lá é a 
pessoa. 
 

Pode-se dizer que as narrativas até aqui apresentadas suscitam um esforço efetivo de colocar em 
cena os laços fraternais e de amizade que unem a todos. Os agenciamentos presentificados nos 
contos de K. estão centrados, assim penso, nas idéias, ideais, desejos e compartilhamentos 
paradigmáticos nas vidas dos adolescentes, que se tornam jovens, depois adultos, em que tais 
fenômenos não deixam de cessar como num passe de mágica. Mas é preciso sublinhar que os laços 
fraternos não se ordenam pela auto-suficiência que caracteriza nossa contemporaneidade, 
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promovida pelo consumismo, narcisismos de toda ordem e pela cultura do espetáculo, como já 
analisamos em capítulos anteriores.  
 
O ideário igualitário que marcou a Modernidade fundou-se sob o princípio da insuficiência 
subjetiva, o que supõe, em sua base, uma dimensão hierárquica de valores éticos e culturais que 
concretizam um suposto sujeito num lugar de superioridade ontológica em relação aos demais.  
 
Seria, pois, na dimensão da não-suficiência, que os sujeitos poderiam olhar nos olhos do(s) outro(s) 
e reconhecê-lo(s) como iguais, partilhar de seus sonhos e anseios, completarem-se em sua 
incompletude imanente. Como já analisamos nas teses freudianas, seria o sentido possível a ser 
conferido a uma ética da fraternidade.  
 
É óbvio que a auto-suficiência é uma construção histórica ilusória em sua abstração; entretanto, ela 
está muito presente em nosso imaginário e, principalmente, em nossas escolas, quando 
reivindicamos, a todo tempo, uma autonomia que nos é sempre outorgada; daí, a necessidade de 
nos colocarmos contra ela e denunciarmos a sua volatilidade.  
 
A meu ver, K. é uma liderança natural em seu grupo. Sem nem mesmo dar-se conta disso, guia 
seus amigos nesse caminho que, partindo da consciência da ética fraterna, fundada na precariedade 
e na incompletude do outro e de si mesma, tem por conseqüência a solidariedade, que elide o 
desamparo e nos traz, de pronto, a necessidade de se construírem políticas de ação coletiva em que 
as teias e redes de afetos, emoções, sentimentos e conhecimentos, que se entrelaçam entre as 
pessoas, na pressuposição da incompletude dos sujeitos, sejam capazes de impedir que o 
seqüestro constante da igualdade se efetive. 

 
K. vai, assim, nomeando cada uma das cartas, algumas que lhe chegaram às mãos por visitantes de 
sua terra, outras que ela própria recebia quando por lá se encontrava em férias. Notadamente, 
muitas dessas cartas pediam socorro e lenitivo para as angústias dos missivistas. Dizia-me: esse eu 

ajudei muito; esse aqui eu judiei muito; aquela me chama de mãe até hoje. Ia movimentando seu 
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corpo pra lá e pra cá, pegando as cartas que me mostrava como se as afagasse. Uma delas, eu pedi 
que a lesse na íntegra. Assustou-se ao vê-la, naquela especificamente, confessar a uma das 
amigas: você é um anjo que veio me conquistar. Esse fato me levou a pensar na história que li, em 
minha própria infância, já tão longe no tempo, e que ainda hoje me emociona quando a releio, a 
história do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. 

 
K. se recorda, com certo ar de espanto causado pela recordação emanada das cartas que há muito 
não via, que muitos amigos e amigas a chamam de anjo. Vejo uma carta datilografada, o que não 
era comum, e me causa estranheza ler a palavra ganho no lugar de anjo. Intrigada, perguntei do que 
se tratava, e K., sem muita cerimônia, respondeu ampliando a conversa para fatos íntimos de sua 
vida de adolescente e que pertenciam à vida daquela carta e ao engano do ganho ao invés de anjo: 

 
[...]  Esta carta é de W, ele escreveu errado. Um dia fiquei com o amigo dele, na festa dele, 
no banheiro dele. Me trancaram lá com o C., ficamos eu e o C. trancados no banheiro. 
Trancados de propósito. C. dentro do banheiro me olhando com aquele olho azul enorme. 
Eu não resisti ao olho azul do C.. Eu sempre fui muito assim. Eu namorava W,  ele tava na 
festa, falaram pra ele, eu não dei nem atenção. Problema! ele sabia disso quando começou 
a namorar comigo. Foi o que ele disse, ele não se importava, muitos meninos fizeram isso, 
por mais que eu ficasse com outros eles aceitavam, só pelo fato de ficar comigo, pra eu não 
largar deles. É por isso que eu tô falando, essas cartas, eu vejo assim, são fortes.  

 
Apresenta-me uma outra carta, dizendo: essa é de um professor que eu fiquei. Ah é?!, exclamei, 
logo instigando para que me contasse como aquilo acontecera. 

 
[...] Eu nunca gostei do meu nome, depois dessa carta eu passei a gostar. Ele fala sobre o 
meu nome. Foi a primeira pessoa que escreveu sobre mim, as pessoas geralmente 
escreveram para mim. Ele fala de mim o tempo todo na carta. E ele termina com uma 
frase... ai que raiva que me deu essa frase! A exclamação imprimida à frase denunciava 
seu desapontamento que relembra a seguir: um beijo na parte que você mais expressa 
carinho por mim. Aí eu cheguei na escola e pedi pra ele escrever no meu caderno de 
perguntas, destes que a gente tem. Explica-me, pegando algumas folhas destacadas e 
tirando-as de dentro da caixa: isso era um caderno, tanto que tem um monte de folhas, ta 
vendo? Ele, então falou, que ou eu não dava o caderno pra ninguém, ou eu tiraria a parte 
dele, então eu tirei a parte dele. Cheguei pra ele e falei assim: ‘poxa, é meio estranho você 
dar um beijo na parte que eu mais expresso carinho por você que é o coração. Então ele 
falou assim ‘não, o coração é uma parte que você talvez sinta maior carinho por mim, 
expressar não é pelo coração. Quando ele falou isso eu me toquei, caiu a ficha, aí foi 
rolando, foi rolando. 
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Perguntei, empurrando mais ainda a narrativa para o campo da intimidade, já que o clima era 
propício e eu precisava entender até que ponto a ética e a moral poderiam dar-se a discutir com 
mais ênfase por nossa categoria profissional como um todo. O que ele queria dizer com isso? 

 
[...] Que era nos lábios, porque é com a boca que você se expressa. Ele era casado, 
entendeu? Ele tá ganhando.???!!! Eu terminei com ele, pensei, eu tenho que terminar, eu 
tenho que pôr o ponto final, entendeu? Eu termino, às vezes, até gostando da pessoa, mas 
eu acho que tem uma hora que tá demais. Com ele foi assim, a gente ficou né, eu fiquei 
com ele, não tive nada com ele, entendeu? Mas, existem pessoas, minhas amigas que 
perguntam: Ah! você não foi nem pra cama com ele? Eu dizia que ‘não’, porque ele era um 
homem mais velho. Eu só ficava com ele. Só que chegou num ponto que ele não 
conseguia ficar sem a minha presença. Assim... ele me ligava o tempo todo. Chegava na 
escola, a gente tava no corredor conversando com um monte de gente, aí o pessoal 
começava a ir embora, o corredor ficava vazio, ele grudava em mim e me beijava. Eu falei 
assim ‘poxa, tá dentro da escola, é seu emprego’. Então ele começou a perder a noção do 
que ele estava fazendo, aí eu terminei, falei que então não dava mais. Ele dizia que eu 
levava pra ele... acho que um mundo mais feliz, eu gosto de ser feliz. 

 
Ampliei os questionamentos para entender a compreensão de felicidade, que tantas vezes repetia e 
parecia prezar muito, ao insistir na mesma declaração - ser uma pessoa feliz. 

 
[...] Acontece porque eu enxergo as pessoas como elas são e o que elas escondem delas 
mesmo. E mostro pra elas que não é ruim. Tanto que tem a carta da C., essa que estuda 
comigo aqui na faculdade, ela sempre se lembra que no dia do aniversário dela eu peguei 
e puxei ela pela orelha,  por isso sou chamada de mãe. Eu puxo pela orelha e digo: olha o 
que você tá fazendo não é certo, você não precisa agir assim. Até hoje a C. liga pra minha 
casa pra me consultar se ela deve ir ou não a um encontro. Quer saber o que eu acho. Se 
ela tem que aceitar ou não. Eu não gosto de ver a coisa se tornar uma dependência, 
quando eu vejo que passou do limite, aí eu... 

 
Para colocar mais lenha na fogueira, necessitei interferir com um juízo de valor de sobre o que 
pensava até aqui e que, metodologicamente, faria com que se sentisse mais à vontade. Comentei: 
eu acho que as pessoas a procuram porque você sabe chegar até elas e sabe da arte de dialogar. 
Não será isso? 
 

[...] É, eu vejo assim, eu acho que hoje o mundo não para pra escutar o outro, e eu paro, 
eu escuto o que a pessoa tem que dizer. Eu sei que se conselho fosse bom não se dava 
se vendia, mas eu dou sugestões pra pessoa, eu falo ‘olha, tem esse caminho e tem 
aquele, você escolhe qual que você vai seguir’. Acho que as pessoas hoje não sabem 
fazer mais isso, normalmente tão querendo passar por cima de você, vão sem saber quais 
os caminhos a seguir. Não vão? 
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Voltamos às cartas, que, como afirmei, eram muitas e precisava priorizar algumas, caso contrário, 
esta tese não chegaria tão cedo ao seu fim. Apontei para uma que tinha uma letrinha muito infantil e 
perguntei: Essa aqui? 
 

[...]  Essa é do D., ele é muito novinho. Cara quando eu conheci, ele tinha 13 anos e eu 16. 
Eu conheci ele na festa junina. Cara! eu não conseguia nem beijar de tanto que olhava pra 
ele e via como criança. Ele tanto pediu que eu acabei namorando com ele. Ele sempre 
inseguro perguntava se eu gostava mesmo dele. Realmente eu gostava dele, ele sabia 
disso... isso é dele também,  ele me deu uma vez lá na escola, aponta uma pequena 
prenda que lhe serve de lembrança de seu relacionamento com ele. 

 
Indaguei, avançando mais ainda, irreverentemente: Com ele era beijinho, beijinho, beijinho... 
 

[...] Ih! Já fiz tanto isso quando eu namorei com ele. Só que assim, ele foi uma pessoa 
diferente pra mim. Com todos eu ficava com outros e não me importava. Eu sei que eu não 
tava fazendo certo, mas eu não podia fazer nada, eu tinha que fazer primeiro o bem pra 
mim, antes do bem das pessoas. Um dia, eu fui num churrasco e fiquei com o F., aí eu 
senti dó dele. Eu, eu... não conseguia pensar como ia chegar na escola segunda-feira e  
encontrar o Diego. Então, eu cheguei na segunda e terminei com ele, achei que eu não 
podia fazer aquilo com ele. Ele é muito puro, muito, foi ele que há pouco tempo no bate-
papo da internet eu reencontrei por acaso e nos identificamos pelos apelidos. Interessante, 
né. 

 
O que é ser um menino muito puro? De qual pureza você fala? 
 

[...]  Ser puro é não ter maldade nenhuma, nada. Diferente dos outros… 
 
Você acha que o mundo masculino é muito cruel ? 
 

[...] Acho que é. Porque eles não podem chorar. Quando ficam com a menina, se eles não 
tentarem agarrar a menina eles vão ser chamados de viado pelos próprios amigos. O 
Diego não se importava com isso. Tanto que a gente se encontrou agora depois de 5 anos, 
ele acha que eu tinha terminado com ele porque ele nunca tinha passado a mão em mim. 
Eu falei que eu só terminei com ele porque tinha respeito por ele. Ele foi diferente,  talvez 
fosse muito mais do que qualquer outro homem. 
 
[...] Essa é do meu padrasto. Ele que batizou a Luiza, minha irmã. (...) Uma carta é uma 
carta, tá vendo é isso que eu tô falando, a carta não tem nada de mais, ele diz: oi pra mim. 
Isso me faz feliz que se lembrem de mim. Entendeu? Eu sempre recebo só carta de amigo, 
foi a primeira carta que eu acho que eu ganhei que veio pelo correio, sem ser telegrama da 
minha mãe. Ele falava que ia me levar pro Rio de Janeiro. Que eu ia fazer um curso de 
teatro. Foi a primeira carta assim, gosto muito até hoje, não posso ver o F. chegar lá em 
casa. 

 
O que você gostaria mais de falar sobre suas cartas-memória? 
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[...] Essa é do meu ex-padrasto, meu pai foi aquele que perdeu tudo, aí minha mãe casou 
de novo, passou 12 anos com o P., aí terminou com ele por causa do C. que é meu 
padrasto atual, logo quando eles terminaram veio o meu aniversário. Esse P. eu chamava 
de pai mesmo, o C. eu chamo de C., eu falo pras pessoas, meu pai, meu padrasto, mas ele 
eu chamo de C. Nem meu pai eu consegui chamar de pai. Hoje eu não chamo de nada, eu 
acho que chamar de R. ele vai se sentir muito estranho, eu chamar de pai eu não tenho 
intimidade, mas o P. eu convivi desde pequena, ele eu chamava de pai, a minha irmã mais 
velha até hoje chama ele de pai. Nessa carta ele fala do meu aniversário, que ele não pode 
me dar meu presente pessoalmente, então isso pra mim marcou muito, entendeu? Não 
estar mais com o meu pai, ele não podia vir me dar o presente, ele mandou pelo correio. 
Por isso agora, eu acho que eu perdi um pai, acho que antes o meu pai mesmo, eu acho 
que eu não senti que eu perdi. 

 
Sobre outros amigos e amigas que não freqüentam o convívio de seu lar, fala-nos: 

 
[...]  Amigos da rua é meio estranho, os colegas da escola trazem os da rua. Nossa, eu 
acho que eu tinha birra com um menino que não gostava de mim, por isso. Aí, tinha uma 
turma de garotos, às vezes, ficava na calçada da minha vó, eu e a menina de lado, a D., 
que morava um pouquinho umas três casas depois da gente e a Eliana. Ficávamos na 
calçada assim e no mais tinha uns 15, 20 homens, tudo na calçada, brincando com a gente. 
Acho que fui muito rueira, muito rueira mesmo.  Um dia a D. ia embora e eu ficava lá com a 
E. Teve um dia que eu tinha que entrar cedo, eu entrei cedo, todos foram embora. Ou seja, 
quando elas iam embora eles não iam embora, elas repararam nisso e não são mais 
minhas amigas até hoje. Elas se juntaram e me deixaram. Hoje eu lembro, que eu gostava 
muito delas. Tenho amigas, por exemplo, que eu conheci com 8, 9 anos ali da rua da minha 
avó, converso até hoje por telefone, muda muito as coisas. Você passa assim... eu acho 
que eu tenho cara de amiga, porque eu ando pela rua todo mundo fala comigo, os carteiros 
que eu encontro eles falam comigo, as pessoas me dão bom dia de manhã. A P. tem 23 e a 
P. tem 24, são mais velhas que eu, mas são  irmãs. Eu tenho 21. Eu fui no meio do ano pra 
São Paulo, a P. dividiu o apartamento com a minha irmã. Ela era garota de programa, 
entendeu? Então as coisas mudam, nem por isso, eu tratei ela diferente, entendeu? Mas eu 
sabia o que ela fazia. Eu  acho que isso é um modo, sei lá, eu achei assim, que ela tinha 
outras oportunidades, foi porque achou que era mais fácil. Cabeça de Rio Preto, o que é 
mais fácil é melhor, entendeu? Eles não tentam alcançar o objetivo, não lutam por aquilo. O 
que é mais fácil é melhor. Aí eu falei com ela, mas, sabe depois disso eu comecei a gostar 
dela. 
 
(...) Ser garota de programa tem muitos lados, aí ela acabou desistindo. O dia que eu vim 
embora pro Rio de Janeiro ela voltou pra Rio Preto. Hoje trabalha na locadora com a mãe 
dela e tá lá, aí... 

 
Tudo me vem de uma caixa repleta de cartas, telegramas, cartões de amizade, pedacinhos de fita 
enrolada a um pequeno papel amarelecido pelo tempo, notícias da terra distante, amores e 
dissabores, desejos e despedidas de amizades que se construíram na contemporaneidade de um 
tempo volátil que se movimenta livre e vai transformando tudo e todos. Entretanto, algo nos fica, nos 
marca e vai, aos poucos, constituindo nossos processos de subjetivação.  
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Minha euforia e contentamento com a confiança em mim depositada com o acesso aos documentos 
reveladores da intimidade desta jovem futura professora, com sua formação educacional formal 
inconclusa, mas docente na prática educativa de monitoria no campo da Educação de Jovens e 
Adultos, oferecido pela Universidade à comunidade, permitiram-me, com certeza, ampliar os eixos 
que servem de referência a esta discussão e que me levarão à consecução dos objetivos desta 
pesquisa, ainda que timidamente.  

 
Afinal, naquele dia de maio de 2001, como diria um trabalhador satisfeito e orgulhoso do sucesso, ou 
das graças proporcionadas por um fato não esperado, ganhei o dia, com certeza, ganhei o mês. 

Caíram em minhas mãos os documentos mais relevantes que pudessem conferir maior consistência 
aos fatos narrados por outras jovens professoras, distribuídos ao longo desse texto, produto de um 
acúmulo de vivências concretas que insuflaram em minha ação o desejo de (re)invenção da escola 
pública movida pelo prazer com que se aprende e se ensina.  

 
Primeiramente, tomando por base o processo educativo das disciplinas que coordeno e ministro no 
âmbito particular das Ciências da Natureza em nossas escolas de formação e na formação em 
serviço de professores do Ensino Fundamental, passei a compreender que o desprazer, como um 
fato generalizado que se remete a todo um ritual de desqualificações e hierarquia de saberes e 
poderes, possibilita a construção de imagens que, descolando, em sua constância, a escola da vida 
dos envolvidos e do sexual, como ponto de convergência substantiva do Eros criativo e do amor 
amizade e fraternal, dificulta-nos ir além dos sonhos e promover uma escola que atenda às 
expectativas da população fazendo com que seus filhos efetivamente aprendam a entender o mundo 
em que vivem e sejam capazes de criticar as políticas emanadas dos próprios homens que se 
repetem na manutenção do status quo. A sexualidade e a memória, como temas que fazem emergir 
os processos de subjetivação que nos construíram / nos constróem como docentes, já foram 
exaustivamente explicitadas no desenvolvimento desta tese. 
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Foi com essa perspectiva que li e reli muitas dessas cartas, ouvindo o que suas vozes queriam me 
dizer e repetir ao mundo. Parábolas de amor e metáforas de sentimentos ficaram presas a essas 
memórias de cada dia; nas cartas, muitas dúvidas e incompletudes e, acima de tudo, muito carinho e 
amor espontâneos pelo outro, materializados em palavras que se fizeram escritas e nos não-ditos 
suspensos nas entrelinhas dos textos; sentimentos e angústias que precisam ser vivenciados para 
que se possa crescer e vencer as perdas e os sentimentos de desamparo, tão próprios aos homens. 
Sentimentos e emoções que, ao longo da vida, vamos aprendendo a deixar de lado, perdendo o 
prazer de amar sem restrições nos ritos impostos pela sociedade dos homens a qual pertencemos.  
 
Com base nessa memória corrente, que, sem alusão a sua origem histórica, reencena o passado em 
nossa conduta presente, sedimentando-se ou acumulando-se no corpo físico, elidindo desejos e 
vontades, transparecem nas emoções que se associam aos ditos presentes nos versos e na 
musicalidade das canções com que proclamam eu te amo.  
 
Entretanto, nesses afagos e carinhos, que se mostram exemplares de uma realidade que 
esquecemos ou fomos escamoteando, ao longo de nosso desenvolvimento em direção à vida adulta, 
pela perversidade com que nos foram impondo, através da educação escolar ou não, condutas 
próprias aos meninos e às meninas, muito antes do nascimento, assistimos ao que pouco nos é 
dado conhecer da realidade de nossos jovens, não obstante tais sentimentos referendarem uma 
existência idílica, direcionada a um estilo que, embora ainda não pertença ao mundo dos adultos, 
mostra a necessidade de se enquadrarem ao passivo das dívidas exigíveis pela realidade social, 
trazendo, como moeda de troca, a servidão e as renúncias indispensáveis aos panópticos e aos 
sinópticos, já referidos. 
 
Inúmeros desejos se presentificaram nessas cartas, vertentes de pleno Eros, em sua necessidade 
de completamento e segurança. As narrativas partiram do fundo de sua alma, dos abismos de seu 
ser, paixão, entrega, amor, liberdade de dizer o indizível e discursar sobre o quase impossível, sem 
licenças poéticas, políticas ou morais. Narra e tudo conta, movida por uma simplicidade em que só 
os sentimentos brotam e se evidenciam nos enunciados dos não-dizeres – não me deixe, não me 
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desampare, complete-me, esteja sempre junto a mim, nem que seja à distância, fato que a internet 
desafia, só assim nossa amizade permanecerá para sempre. 
 
As dúvidas, os apelos, as conquistas, os fracassos e mesmo as desculpas tornam-se menores, 
quando se fala ao outro, quando se sabe ouvida, lida pelo outro que sabemos estar ao nosso lado, 
lado de cá, lado do coração, como os textos não-ditos mas desenhados em todas as cartas enviadas 
a K., que reluzem de corações pintados, aplicados em decalques auto-adesivos, bichinhos bordados 
em páginas de várias e diversas cores brilhantes como que a poderem se destacar e chamar mais a 
atenção da amiga fraterna, que, de longe, pode ouvir seus clamores. Enfim, desenhos e mais 
desenhos, parábolas e versos, trovas e trovadores se entrelaçam num tributo à amizade. 
Certamente, a amizade que os envolve não pode ser confundida e devorada sob a lógica de um 
logos, envolvente e voraz, que a tudo homogeneiza nos deslocamentos que confere ao prazer e ao 
Eros. 
 
As cartas que se entrecruzam, entre os espaços do presente e do passado, narram saudades 
antecipadas ao tempo que nos foge por entre os dedos em sua pressa e, também, destruições e 
repetem: você sentia saudades de irmos sempre almoçar e lanchar juntas: não se esqueça de mim, 

pois você sabe o quanto eu te adoro e quanto adoro estar com você: nunca se esqueça da amiga 

que sempre que você procurar estará a seu lado, tenho certeza que poderia sempre contar com 

você. 
 
Um sorriso presumido nos não-ditos, um aperto de mão que não se sente fisicamente, mas que se 
esboça no entrelaçamento dos afagos presentes nas palavras, estas mensagens que se dirigem 
ao(s) outro(s) evidenciam um emissor, ou emissores que não deixam de comunicar-se através de 
sua própria atividade corporal, adquirindo materialidade e corporificação, ainda que a transmissão se 
faça na ausência física dos corpos.  
 
Os dispositivos da comunicação, atualmente presentes em nossa vida cotidiana, principalmente 
aqueles que mais se distinguem, a partir dos avanços da tecnologia, tornam-se cada vez mais 
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eficazes para o armazenamento e recuperação de informações, tais como: os mass media, as 
fotografias, as enciclopédias, os videocassetes, os computadores e outros mais que devem surgir, e 
exigem que algo mais seja feito no sentido de que se capte e se conserve a informação muito depois 
de esta ser processada em cada um de nós. 
 
Pode-se perceber, por exemplo, através da memorização de comportamentos culturalmente 
específicos, como já analisamos com base nos trabalhos de pesquisa de Elias, que se impunha às 
mulheres uma postura própria de sentar com as pernas dobradas sob o corpo e tombadas para um 
dos lados, enquanto a posição admitida para os homens podia ser a de pernas cruzadas. Para 
acontecer o efeito desejado, meninos e meninas eram constantemente alertados por quem os 
educava, oralmente ou por gestos disfarçados, tais como: meninas não se sentam assim; sente-se 

como homem. Desse modo, é possível observar que a capacidade de reprovação é uma das 
primeiras características do ato de ensinar, no sentido de permanecer-se fiel às condutas sociais 
consideradas padronizadas e admitidas pela sociedade. 
 
Assim pensando, podem parecer estranhas aos conservadores de plantão as características de 
amizade que se verbalizam nas cartas de K., em que laços fraternos se misturam aos temas 
familiares, às brigas e alegrias em família, às intimidades relatadas, bem como às contradições 
presentes nos diálogos repetidamente contados.  
 
Como a poesia é a erotização da linguagem, e o erótico é a poetização do corpo, segundo 
argumenta magistralmente Octávio Paz (1993), em sua linguagem desabrida e não comprometida 
com as normatizações, a linguagem produzida por uma educação fragmentada, que secciona o 
corpo, é uma fala estéril, que não germina, nem é capaz de instituir novas ordens de sentido para o 
mundo; portanto não é poesia, é fala oca, reprodutora, questão que vai realimentar nosso próprio 
modo de sentir o corpo, o corpo do outro e o próprio real em suas múltiplas realidades, sempre 
ambivalentes, contraditórias e complexas de modo homogêneo, sem prazer, produzido pela arte de 
ensinar e aprender como faces da mesma moeda. Nisso, a visão de isolar os diferentes, vistos 
sempre como estranhos e, na maioria das vezes, patológicos que tentamos reverter, indicando as 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 3 – JOVENS PROFESSORAS NARRAM E CONTAM SUAS HISTÓRIAS E DILEMAS 
 

Maria Amelia de Souza Reis           Página 282 
 
 

possibilidades de (in)confidências presentes nos contos ouvidos de K., e em suas fontes de amizade 
envolta, muitas vezes, folclorizadas e plenas de comicidade como de tragédia, talvez, quem sabe, 
como uma forma de obliteração sincera de bem-querer que a muitos olhos pudesse parecer um 
comportamento patológico de viver. 
 
Deste modo, reforça: tenho medo de mil coisas, uma delas é a de perder uma amizade... Você me faz ter 

confiança na vida, me faz sentir importante, afirma-lhe um dos amigos em carta. Outras e outros 
colocam seu carinho, respeito e amor no desejo de um futuro em cumplicidade, usando rimas 
recolhidas às enunciações poéticas populares e que consideram, através de comicidade reveladora, 
os sentimentos que não desejam mostrar em toda plenitude; daí, a representação simplista, mas 
autêntica, do que sentem por K., colocando suas emoções em rimas fáceis de serem incorporadas, 
mas que muito querem dizer aos olhos que se abrem à sua leitura: 
 

Seja o que você é, não o que os outros querem que você seja. 
Você não é Coca-cola, mas é emoção pra valer. 
Você não é pizza, mas é massa. 
Você não é luz, mas brilha como estrela. 
Você não é marca de sorvete, mas Kibon ter te conhecido. 
Você não é relógio, mas é da hora... 
Você não é flor, mas tem perfume da simplicidade... 
Você não é cabelo, mas não sai da minha cabeça... 
 

De sua prima do pulmão, J. 
 

O primeiro amor, a primeira espera, a primeira saudade, os primeiros sonhos de romance que se 
afastam trazem, na carta de S. para K., momentos de sublime emoção e respeito por seus 
sentimentos que nascem ao sabor dos ventos de sua juventude, marcando, certamente, sua vida 
como a de K.. Vou transcrevê-la por inteiro, pois, nos versos do adolescente, jovem homem 
apaixonado, ainda resta a esperança de vê-los mais doces e capazes de externarem sua doçura 
com a liberdade de não se sentirem nos estreitos e preconceituosos liames da sociedade masculina 
e patriarcal. O primeiro amor ainda pode dar-se o luxo de revelar-se; todavia, a chama das 
impossibilidades já o tocara; afinal, aprendera desde cedo que homem não chora nem pode 
demonstrar sentimentos profundos sem que o considerem um maricas. Por isso, S., aprisionado nos 
sentimentos impossíveis de se tornarem públicos, o que representaria sua fraqueza, desvela-se 
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apenas ao ser amado, referente de sua carta tão poética, produto de um estilo de existência que se 
vê na contingência de uma intimidade e profundidade que não podem ser profanados aos olhares de 
um mundo que compara a sexualidade e o Eros com a morte dos sonhos e dos  desejos como 
dispositivos da vida que se inscrevem em meio a uma moral plena de enclausuramentos e 
disciplinações. 
 
Foi assim, considerada a confiança em mim depositada, que li, com todo o respeito, essa cartinha 
que se fechava em segredos, um amor profundo, materializado a partir das dobras e redobras do 
envelope e da quantidade de cola usada como indispensável a violações possíveis antes de chegar 
a seu destino. Ah! O primeiro amor, a poucos revelado, despeja-se em romantismo à pessoa amada. 
Letrinhas mal escritas, palavras adolescentes, quase infantis, mas carregando em si a musicalidade 
de seus desejos mais sublimes que se emaranham aos sentimentos que a carta traz em si. 

 
Nela, percebe-se a diferença com os sentimentos explicitados nas cartas repletas de coraçõezinhos 
pintados ou colados nos envelopes e nas páginas enviadas pelas amigas, quase sempre requerendo 
ajuda, consolo e completude; nesta, transborda a explicitação do amor do jovem-homem-amante, 
cuja saudade fortalece o reivindicar desse sentimento de muitas falas, muitas metáforas, muitos 
discursos, mitos e rituais que povoam a sensibilidade daqueles que se vêem, mesmo que em 
algumas épocas da vida, a morrerem pelo outro, a sacrificarem-se pelo amor. Assim, pela beleza do 
escrito, tomo a liberdade de transcrever a carta em sua totalidade e, a partir dela, pensar nos 
condicionamentos da vida que nos tornam tão endurecidos e antagonicamente fragilizados ao longo 
de nossa história de vida e de trabalho, deixando de lado a poesia, o sensível, o Eros criador e a 
vida em comunhão. 

 
São José do Rio Preto, 7 de outubro de 1991. 

 
 
K., 
Na minha vida, ainda não tinha acontecido nada que eu pudesse lembrar, como um momento de 
saudade. Um momento em que eu  sentisse vontade de viver mil vezes. 
Em todo meu passado, não existiu nada que realmente me fizesse feliz. 
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Sabe K., foi longa a minha caminhada e com ela, sempre esteve presente a solidão ofendida nos 
braços de meus sonhos, mais apesar disso fui guardando um amor que aumenta a cada passo que 
dou. 
E, foi então, que você chegou, eu não tenho forças pra deixar você entrar no meu coração. 
K., o tempo está passando e, com o passar do tempo você vai deixando detalhes. Detalhes que farão 
de você, a razão do meu tudo. 
Agora eu já tenho momento pra lembrar, momento para sentir saudades, momento em que penso 
estar passando com você. 
Foram anos de espera, de planos e sonhos. Hoje, K., os sonhos se tornaram realidade, mas a espera 
e os planos continuam, pois a vida é uma eterna busca e a esperança é a última que morre. 
Os planos me levarão a lutar por um mundo melhor, por uma felicidade maior, que só dependerá de 
você, para que se torne realidade. 

 

Amor plenitude da vida, primeiro amor que se mostra nas letras reticentes, não obstante tenha a 
certeza do que carrega em si e que se concretiza na pressão da caneta sobre o papel em que vão 
se constituindo palavras, frases, versos, poesia na prosa que esbanja a necessidade do prazer 
vivenciado na convivência, na intimidade das recordações e no apreço dos sentimentos que cada 
um sente pelo outro. O tempo passou, a distância fez esmorecer o amor, e mais uma vez K. me 
surpreende: descobrira que esse romance terminara como o outro por motivos totalmente diversos 
daqueles em que pensava inicialmente. Tomava consciência dos desencontros nos novos encontros 
virtuais via Internet. 

 
Em uma folha de papel despencada de sua armação de caderno uma poesia escrita e endereçada à 
amiga: 
 

Enquanto o Sol brilhar, nossa amizade existirá. 

Apesar das mil opiniões que vivem na contramão, 

Nossa amizade permanecerá, se você me ajudar ela só crescerá. 

Espero que transformemos tudo o que nos pode separar, 

Em algo que nos possa unir.  

Tenho medo 
 

As narrativascontos e os contares de K. nos levam a pensar numa nova forma de narrativa que 
traga para o centro das atenções as novas questões culturais, morais, éticas e estéticas. Em suas 
cartas e em suas falas, prolifera uma verdadeira aluvião de questões provocadoras desafiando as 
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normas gerais centradas na pureza e na virtude das mulheres instaladas no âmbito de um lugar  ou 
posição associada a uma moral vitoriana. 
 
K. rompe com o conservadorismo e o silêncio que ainda marcam sua geração, num jogo de 
linguagem narrativa que clica o ícone “imprimir” e nos arrasta a todos pela trajetória de sua vida já 
intensamente vivida, conduzindo-nos a lugares insuspeitáveis em uma história/histórias permeadas 
por uma conotação evocativo-descritiva, que beira a uma crônica da vida cotidiana dos futuros 
docentes jovens professores. O que diria Nelson Rodrigues se fosse vivo e tomasse essas histórias 
por tema? 
 
A ética da generosidade entre aqueles que se amam e se respeitam nada tem a ver, na maioria das 
vezes, em seus relatos, com o prazer sexual genital, único a ser compreendido pelos sexólogos de 
plantão e seus seguidores educadores. As relações entre homens e mulheres são colocadas em 
uma densidade de trocas afetivas, sem estereótipos; entretanto, são muito pautadas pelas fantasias 
e ideais adolescentes, como comprovam as narrativas repletas de silêncios e esquecimentos das 
demais jovens ouvidas. 
 

Na geração 2000, que narra seu cotidiano sem restrições pueris, vemos um narrar aberto sem ponto 
final. São narrativas comprometidas com a construção do vivido e de experiências de si, como 
vivências que não se fecham em individualidades por se endereçarem a questões emancipatórias 
da história. 
 

O encantamento que produziram em mim as narrativas de K. e o desvelamento dos sentidos de 
suas cartas, desde o momento em que tive acesso a elas, criou e recriou em meu ser, desde 
expectativas, que podem vir a favorecer a construção de uma outra narrativa para a formação 
docente, até melhor compreensão dos desenlaces que ocorrem nas ações docentes com a morte 
do prazer de ensinar e de aprender; do sabor que se deve conferir ao saber quando este leva em 
conta a natureza e as memórias de construção de quem aprende. 
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As intimidades presentificadas em todas as narrativas devem ser entendidas pela centralização do 
companheirismo e dos afetos entre os jovens de culturas diferentes (a interiorana, em São José do 
Rio Preto e a urbana, no Rio de Janeiro), sem elidir os fatos que provocaram arrufos e 
afastamentos, mas que nos dão a certeza de que a rememoração transforma seu autor em uma 
espécie de observador crítico da vida contemporânea; portanto, pessoa capaz de ir em direção à 
mudança do status quo vigente de alguma forma. 
 

Nestas cartas, muitas referências aos acontecimentos experimentados por um coletivo de 
adolescentes, que cresceram e tornaram-se homens e mulheres, nos encontros e desencontros, 
bem como nas amizades intensas, que sequer a distância abalou, mostram-se entremeadas de 
imagens afetivas e emocionais que representavam/representam o humor de quem escrevia ou 
respondia às cartas recebidas. Exemplificando, tomo o fato já relatado por K., que afirmava 
reconhecer o estado de espírito dos amigos, de antemão, pelo formato do envelope ou, pelo que 
este trazia escrito ou pela forma como eram dobradas e redobradas suas folhas. Assim conta-nos 
que, ao autodenominarem-se Louise e Thelma, queriam demonstrar o companheirismo que as unia, 
pois estes nomes, como já mencionado, pertenciam às heroínas de um filme visto por ambas e que, 
para elas, representavam o ícone da amizade e da renúncia à vida, em prol desse sentimento que 
se torna cada vez mais distante em nossa sociedade, em que o cogito cartesiano penso, logo existo 
deveria ser alterado, pela força da publicidade e da crescente compra e venda de ilusões para  
compro, logo existo, como sinaliza Colin Campbell(2002)11, em A ética romântica e o espírito do 

consumismo moderno . 
 

As imagens e (in)confidências de K. representam, a meu ver, indícios das imagens que formam 
muitas outras imagens que nos forneceram/fornecem, ou calaram-se conscientes delas, numa 
relação de semelhança ao que ocorre com boa parte de jovens professoras que se vêem diante de 
                                                           
11  Campbell (2002) refere-se ao romantismo como movimento histórico presente entre 1790 e 1840, situando-o entre os séculos XVIII 
e XIX junto à democratização do acesso aos livros em massa, romances e folhetins, associada ao aburguesamento das famílias, 
conferindo espaços à introversão promovida pela leitura silenciosa. Fala do início do início de uma vida imaginativa com a educação 
dos sentidos, necessária  ao desenvolvimento do autocontrole e das sublimações importantes à criação do consumismo moderno. O 
amor romântico torna-se, para ele, o centro da cultura capitalista em seu nascedouro, pois as mulheres educadas são as melhores 
consumidoras desses produtos por nada terem a fazer. Entretanto, o movimento romântico é muito mais do que isso, ele não ordena 
ou classifica, pois toma por base a intuição e os sentimentos sobre a razão e a análise e, desse modo, a educação dos sentidos só 
poderia se dar em seu reverso, como subversão, como paradoxo, tomando a visão de Deleuze (2000) para tal concepção. 
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uma turma de pré-adolescentes e adolescentes sem saber o que fazer com eles, desconhecendo a 
importância de tomar a narrativa marcada pela oralidade e pelas reminiscências como fruto de uma 
experiência vivida que se pode converter num rico arsenal de riquezas de aprendizagem, no 
momento em que se tornam ressuscitadas as características dos antigos narradores benjaminianos.  
 

Sem deixar de levar em conta um certo ar de superioridade e a liderança inconsciente que exerce 
sobre aqueles que convivem com ela, K. nos revela sentimentos contraditórios que marcam nossas 
existências, sem exagerar na dose. Quanto a seu mote narrativo aproximar-se da visão 
benjaminiana, isto é visível em seu comportamento narrativo... ela narra e pronto, deixando aos 
outros o entendimento dos possíveis sentidos que se possam dar às suas narrações. Deixa soltos 
seus relatos e libertos de ideologias. 
 

As cartas são reveladoras de uma época. Rememoram contextos próximos e distantes em que já se 
percebem mudanças, ainda que tênues, entre os jovens de faixa etária próximas das questões 
existenciais da adolescência, da linguagem e da efervescência em que se modificam os 
comportamentos sexuais, em face da liberação do sexo biológico pelas novas tecnologias da 
contracepção. Daí, as possíveis limitações desta tese, sem o recurso destes documentos que 
demarcaram parte da reflexão que ponho em discussão. A intimidade que se resguarda revela o 
outro lado do mito, enquanto a narradora, ao trazer imagens que se fluidificam em meio aos jogos 
do presente na correspondência, expõe os medos, as inseguranças, a história concreta que se dilui 
por trás da criação. 
 

Em face das perspectivas apresentadas, cabem ainda algumas questões: Na trajetória dessas 
mulheres, onde fica o lugar da sexualidade, do Eros e do prazer de ensinar e aprender em nossas 
escolas públicas? Como superar os embates entre uma vivência que se pauta pelas tradições em 
que o conservadorismo do passado se faz muito presente e as novas gerações de alunos que 
clamam por novas questões a serem aprendidas e ensinadas pela escola, como lugar em que se 
convive com a liberdade e a autonomia? 
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Para não ter a chance de concluir o inconcluso, trago de volta a forma como iniciei este capítulo, 
reapresentando a jovem professora e poeta, que nos premia com sua Definição de Penélope: 

 
Não se parte mais meu coração. 

Ele é eterno. 
Sem vergonha. 

Um coração doido 
Sem medo algum 
De quebrar a cara. 

Nada o parte em mil, 
Nada o dilacera. 

É só pedra: 
Ama o seu próprio amor 

Mais que ao homem que o inspirou. 
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CC  AA  PP  ÍÍ  TT  UU  LL  OO      NNºº  44  

 
 

Lugar da Sexualidade e do Gênero na Formação da Jovem Professora 
Docência, memória, gênero e Eros: elos de possibilidades para transformações da narrativa de formação docente 

 
 
4.1 Revisitando as Obviedades: Sexualidade, Escola e Formação Docente 
 
Longo e, por vezes infrutífero, tem sido o debate sobre o que se deve ensinar nas escolas. Voltas e 
reviravoltas nos têm mostrado que muito se mexe e pouco se muda. A dicotomia entre o 
conhecimento escolar e a difusão-distribuição do saber tem se constituído em preocupação 
convergente nos debates sobre educação; não obstante, as divergências se iniciem quando se trata 
de definir quais saberes deve a escola difundir, como e quem define os conteúdos e as 
metodologias de ensino. Aqui, as relações de poder se evidenciam, ali o controle social se faz 
presente.  
 
É fato que a Educação Escolar e a Pedagogia, como áreas preferenciais de sistematizações do 
conhecimento, têm se evidenciado tímidas ao trazer a si o debate sobre a sexualidade, ocultando, 
reduzindo e mesmo negando aos alunos e aos profissionais da educação, - estes que se inscrevem 
nos dias atuais como pertencentes a uma categoria profissional majoritariamente feminina -, a 
apreensão de saberes capazes de promoverem a compreensão das contradições e ambigüidades 
que se acham circunscritas à sexualidade.  

 
Todavia, incorporar tais questões, efetivamente, ao cotidiano escolar requer pensar a educação em 
todas as suas dimensões, em toda sua complexidade, o que significa trazer a necessidade de 
pensar e construir uma escola diferente daquela que conhecemos, um outro espaço-tempo de 
conhecimento capaz de possibilitar uma convivência educadora  de múltiplas formas. Projeto que 
deve ter por condição básica a realização plena do ser humano como sujeito cultural, múltiplo e 
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plural, daí a importância do tempo ampliado de escola, pensado diferentemente da concepção de 
tempo-horário capitalista que se resume ao tempo-abstrato na produção de coisas e dinheiro. 
 
Pensar a escola pública e, nela, o tempo/educação integrais, será encaminhar o debate sobre as 
estratégias para a superação dos instituídos e deles/neles fazer brotar o nascente - o outro- na 
superação daquilo que, em nossas trajetórias e ações, reduz-se à busca incansável pela 
objetividade e cientificidade, fato que se materializa na idéia de que tudo pode ser calculado e 
medido. É nesta perspectiva de escola, onde ocorram encontros de compartilhamento do vivido no 
cotidiano escolar, que acreditamos encontrar brechas para escaparmos um de tempo artificial que 
nos é continuamente imposto e que nos impede de ver, a infinidade de híbridos que proliferam em 
nossas vidas. 
 
O tempo artificial que criou para si seu correspondente espaço artificial, como locus de 
funcionamento das estratégias do capital, toma-o como destacado do restante da vida e do trabalho 
enquanto necessidade humana. Assim, transmutados trabalho, tempo e espaços em suas 
abstrações absolutas vão corroendo o corpo social em seu âmago, transformando o tempo de 
trabalho em tempo sem liberdade, um tempo impingido ao indivíduo (na origem até pela violência) 

em proveito de um fim tautológico que lhe é estranho, determinado pela ditadura das unidades 

temporais abstratas e uniformes da produção capitalista. (Kurz - Folha de São Paulo, jan/99). 
 
Na escola, como na vida em sociedade, são elaboradas estratégias que realizam a sujeição das 
atividades culturais à ditadura do tempo. Espaços e tempos se ajustam às determinações colocadas 
face aos interesses dominantes. Culturas, educação e subjetividades contemporâneas, mesmo em 
meio ao desenvolvimento acelerado de uma cibercultura, são (re)construídas nesse contexto de 
pensamento que, ainda hoje, interpreta o tempo e o espaço como formas a priori de nossa 
capacidade de perceber e pensar o mundo. 
 
Na escola revela-se essa distorção no decorrer de discursos que indicam o tempo de escola como 
tempo de trabalho árduo que se movimentam entre os ritmos de esforço e descanso, produção e 
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ócio. Assim presentes em narrativas freqüentes em nosso cotidiano e proferidas por muitos de nós: 
o trabalho da criança é estudar. -  Você não faz mais nada na vida. Seu trabalho é estudar! 
 
Neste contexto, diversas divisões e fragmentações vêm conferindo forma e conteúdo aos inúmeros 
projetos educacionais vigentes e de caráter dominante, instauradas nos tempos impostos e espaços 
funcionais delimitados pelo poder e controle, enquanto anseios de superação constituem-se nas 
filigranas das resistências.  
 
Opondo-se a essa ditadura do espaço-tempo que, ao dar primazia a uma economia típica da 
produção capitalista, retira da vida cotidiana os tempos-espaços  de festas, rituais e convívios 
culturais, essenciais à construção de subjetividades, pensa-se uma escola cujo tempo-espaço de 
convivência entre alunos e professores se materialize. Será, (re)inventar uma escola capaz de 
oferecer as possibilidades de recuperação do tempo perdido pela camada popular com uma escola 
que não possibilitou sequer respostas locais aos seus interesses pela igualdade de condições, de 
classe, gênero e liberdade.  
 
Considero estes espaços educacionais como preciosos à emancipação quando não se reduzam os 
conteúdos dos saberes das ciências e das técnicas, mas que, para além deles, surja em seu cenário 
a vida cultural concreta, conhecimentos, vivências e experiências, de aprendentes e ensinantes e, 
que se tornem, mulheres e homens, crianças e adolescentes, jovens e idosos, o centro das políticas 
locais (explicitadas no projeto político pedagógico) e das ações de oposição aos instituídos.  
 
Diante desta perspectiva de escola, torna-se imprescindível a recusa dos espaços confortáveis das 
disciplinas estanques e dos compartimentos em que foram postos os conhecimentos ditos notáveis e 
importantes, tornando-se essencial o entrelaçamento dos diferentes e múltiplos saberes, locais e 
globais, instituídos e instituintes, de modo a possibilitar que os diversos pensamentos em sua 
pluralidade sejam tecidos, consolidando subjetividades e intersubjetividades desestimuladoras de 
soluções e respostas conservadoras e homogeneizadoras. Esta escola deverá se opor aos sistemas 
centrados de comunicação hierárquica e ligações pré-estabelecidas e arbóreas de funcionamento 
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dos saberes humanos que cristalizam e engessam possibilidades, para que possamos escrever um 

mapa aberto voltado à experimentação ancorada no real, como sinaliza Deleuze e Guattari, em Mil 

platôs (2000, p.22)1. 
 
Um mapa é sempre aberto e desmontável, reversível, conectável em todas as suas dimensões, além 
de ser susceptível de receber modificações constantes. Uma de suas características mais 
importantes é se constituir em plano das visibilidades múltiplas em que se constituem os rizomas, 
este entendido como aquele que não se reduz ao Uno, pois não se constrói com base em unidades, 
mas em dimensões, ou antes de mais nada, como apontam os filósofos mencionados, em 
dimensões movediças, sem sujeito ou objeto exibíveis em um plano de consistência no qual o Uno 
foi subtraído (Idem:32). 
 
Oposto à estrutura da árvore, o rizoma se compõe de linhas de segmentaridade e estratificação, 
como dimensões, mas também linhas de fuga ou desterritorialização, onde as transformações 
acontecem e se concretizam. O que está em questão no rizoma é uma relação com a sexualidade, 
com a vida humana, animal e vegetal, com o mundo, enfim, com a política, com os artifícios, com 
todo tipo de devires, Por essas trilhas, buscamos as linhas de fuga que se operam nas conexões, 
nunca superficiais, sempre profundas por onde o desejo se move, se produz e se transborda.  
 
Nesta escola, projeto aberto de convivência,articulado à cultura e à arte, o espaço-tempo de 
construção coletiva deve, também, ser o espaço-tempo para que o  professor possa formar-se, em 
direção contrária a uma pedagogia que acalenta e mantém, ainda, fortemente a tentativa de 
perpetuar uma civilização iconoclasta que se divorcia da tradição e das experiências comunitárias 
para sucumbir em meio a imagens que se situam entre dois tipos de discurso, o oficial ( escolar), rico 
em leis e políticas repressoras, e um outro considerado selvagem e primitivo, não-cultivado, 
abandonado entre as frestas e sombras do discurso oficial, porém pleno da originalidade capaz de 

                                                 
1  Mil platôs é uma ontologia, uma física, uma psicologia, uma moral e uma política.  Traz-nos a idéia do pensamento rizomático. Para 
Deleuze e Guattari (1995) não se vai de uma lógica para outra, segundo determinado desenvolvimento daquilo que se funda ao 
fundado ou dos princípios às suas conseqüências. Esses filósofos privilegiam mais o espaço que o tempo, mais o mapa que a árvore, 
pois para eles tudo é coextensivo.  



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 4 –LUGAR DA SEXUALIDADE  E DO GÊNERO NA FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

Maria Amelia de Souza Reis         Página 293 
 
 

 

trazer o outro/novo à vida da escola. É da “marginalidade, das periferias” dos saberes ditos 
populares, que partem as vozes que clamam pela multiplicidade cultural e sexual, por simetrias entre 
as condições de gênero e as possibilidades de desvios de todo ideário que se articula ao tempo-
espaço artificial imposto pelo capitalismo, materializado pela supremacia conferida à ciência e à 
lógica que servem de base à hierarquia dos saberes e poderes.  
 

Não obstante, as possibilidades postas diante de um mundo em transformação veloz e as 
contingências positivas de um universo com desafios e possibilidades expressivas e comunicativas 
inesgotáveis, observamos com inquietação, nós, professores e professoras, o fato de nossos alunos 
requererem diferentes metodologias e cada vez mais novos/outros conteúdos escolares, nos 
impondo a questão: estaremos acompanhando tais mudanças em nosso cotidiano de ensinar e 

aprender? Acredito que não, e pouco são os investimentos na formação docente frente ao problema 
colocado, como nos recorda a situação escolar vivenciada por Maria, diante de Douglas. 
 
Observamos com preocupação crescente o nosso distanciamento do mundo cultural que nos é 
próprio, raiz de todo conteúdo do pensamento humano. Afastamo-nos dos convívios comunitários. 
Somos pouco ouvintes das vozes das cidades e por isso, apartamo-nos também, das diversas 
manifestações da sexualidade que habitam em nós e ao nosso redor e, que possibilitam o fluir de 
sentimentos e emoções diversos. Não vemos, não enxergamos e, na maioria das vezes, sequer 
queremos ver, prisioneiros que somos de uma racionalidade que conjura o prazer e a diferença. 
Permanecemos diante de todas as contingências e circunstâncias alheios a elas, voltados para nós 
mesmos. E, na escola, o tempo de ensinar e aprender, ritualizado em suas regras e normas pré-
determinadas, não pode ser perdido, pois essa é a questão mais urgente. Todavia, se quedam 
perdidos nos rituais de transmissão-promoção-retenção, os tempo-espaços de (re)criação de valores 
éticos, estéticos, morais e espirituais tão necessários aos tempos que se avizinham. 
 
A sexualidade, bem como a educação, nos permite olhar para além do delimitado, para além dos 
sentidos estabelecidos e, promover a releitura de tempo-espaços de viver e conviver, sob novos 
paradigmas. Possibilitar, empírica e teoricamente, que se pense a estética e a ética que a tudo 
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devem permear com o sentido da vida humana, nos leva a perceber a importância da linguagem 
artística e a reflexão para além de seus lugares próprios, de modo, a conduzir as pessoas a se 
defrontarem inusitadamente fora de suas linguagens estreitas para que pensem o mundo em sua 
amplitude. 
 
 

4.2 Formação Docente e o Trabalho da Mulher Professora: uma  

         Questão de Gênero? - Revisitando a literatura 

 

A literatura sobre o trabalho dos professores está repleta de exemplos de tédios, desmotivações, 
descréditos, incompetências profissionais e ineficácias, presentes em um jogo enunciativo, cujos 
efeitos, menos que produzir avanços, produzem desqualificações e negações além de confrontos e 
lutas. Fala-se, com freqüência, no ensino como transmissão de conhecimentos, no trabalho pesado 
e rotineiro, nos professores acomodados, acumpliciados por um sistema escolar que continuamente 
reforça o status quo geral.  
 
Nossa história, neste início de século, tem-nos mostrado a insuficiência dos métodos e das lógicas 
situadas numa concepção de mundo-natureza, com suas hierarquizações rígidas e objetividades 
absolutizadas. Na ciência, ampliam-se e aprofundam-se novas vias de reflexão, epistemológica e 
metodológica, abrindo caminhos para outros problemas e encaminhamentos a velhas questões.  
 
É nesse quadro de referências que se inscrevem o trabalho do professor e sua formação; é neste 
clima de multirreferências e pluralidades que se requer ultrapassar as visões clássicas e 
essencialistas que situam, estes campos, nas dimensões do fazer e do espaço da sala de aula, para 
incorporá-lo a uma totalidade maior que implica considerar as relações homem-mulher/ cidadão/ 
trabalho/ cultura, em devir, em processo e em ação na sociedade de nosso tempo. 
 
Nesse sentido, Acker (1998) observa que a categoria gênero é, na maioria das vezes, considerada 
periférica, especialmente quando os estudos se relacionam ao trabalho de ensino da mulher-
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professora, esta, freqüentemente, naturalizada em sua condição sexual, social e profissional, daí 
invocar, com insistência, a necessidade de se realizar esforços para não deixar escapar das 
discussões a questão do gênero. 
 
Acker identifica três importantes vertentes que estudam o trabalho do professor associando-o ao 
gênero, no campo da sociologia – o funcionalismo, o interacionismo e a teoria do conflito/teoria 
crítica2. Apoiando-se em Backledge & Hunt (1985), a autora afirma que existem divisões estanques 
entre estas teorias e outras tendências utilizadas para estudos sobre este campo (SPENCER,1994). 
Como considera que estas vertentes e tendências não dão conta da integração dos estudos de 
gênero, inclui em seus trabalhos, categorias que trazem tanto a voz dos professores como estudos 
do cotidiano das escolas (ACKER,1998,p.102).  
 
As teorias funcionalistas surgem com mais força nos anos 1950/60, com base na sociologia 
americana, relacionando ensino às características da ocupação. Como a presença das mulheres é 
significativa no ensino, especialmente, nas séries iniciais, grande número de pesquisadores se 
dedica a explicar esse fato, a exemplo de Parsons (1961), que ressalta a importância da mulher-
professora, por servir ao bom desenvolvimento social das crianças e representar uma boa transição 
delas em direção ao espaço público.  
 
Alguns trabalhos relevantes da década de 70, dentre eles obras como: Second handbook of 

research on teaching(Travers,1973); The school as a workplace( Robert Dreeben,1970-73) e  
Observations on teaching as work (Dan Lortie,1973), enfatizam a autoridade relativa das escolas e 
de seus sistemas escolares, tendo por pressuposto o arranjo das salas de aula e o caráter das 
atividades do trabalho dos professores, sem fazer menção à questão de gênero ou nem mesmo, 
indicar algum tipo de impacto das relações e diferenças sexuais sobre a prática pedagógica. 
Destacam apenas a importância do lugar dos homens nas atividades relacionadas à administração e 
não propriamente relacionados ao ensino, pois somente a elas caberia esta tarefa.  

                                                 
2 Nos subcapítulos 4.2 a 4.4, sobretudo, aparecem vários autores (com indicação entre parênteses, do ano da 
edição correspondente a uma obra básica) citados por ACNER (1998). 
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Os funcionalistas argumentam, ainda, que a educação requer alto status, longa preparação e 
controle autônomo do processo de trabalho por conta da sua importante contribuição social. 
(TABAKIN&DENSMORE,1986,p.258). Entretanto, dada à massiva presença feminina, este modelo é 
minimizado, sendo a ele acrescido alto controle burocrático, mantendo-se o padrão masculino e 
universal de ensinar e aprender, daí Simpson & Simpson enfatizarem a necessidade de supervisão e 
controle das professoras, pois suas ligações primárias dizem mais respeito às suas famílias que ao 
seu trabalho, assim, quanto menor é o compromisso maior deverá ser a supervisão e o controle 
(ACKER,2000, p.105). 
 
A segunda mais importante tradição nos estudos do ensino como trabalho são as teorias 
interacionistas. Para o estudo dessa perspectiva Acker ressalta a obra de Waller – The Sociology 

of Teaching, em que ele considera a escola como espaço de micropolítica e micro estrutura social e 
cultural, considerando a partir daí, o discurso relativo à idéia de sexo-fraco e a depreciação dada à 
professora solteirona. Entretanto considera sua perspectiva como eclética e, privilegia em suas 
obras uma visão de homem-professor .  
 
Pesquisadores da esquerda britânica no Canadá, têm trabalhado amplamente sob a perspectiva da 
tradição interacionista simbólica no estudo dos professores, notadamente Andy Hargreaves (1994), 
Ivor Goodson (1992), Goodson & Walter (1991) e a própria Acker (1989,1990). Na Austrália  Connel 
(1985) realiza estudos sobre os professores da escola secundária, seguindo o mesmo caminho. 
 
Os interacionistas enfatizam o trabalho dos professores e o ensino como processo de trabalho, 
reconhecendo o emocional e o cuidado (afeto), como inscritos no processo de ensino. Dentre eles, 
Connel ( 1985) é quem dá mais relevância à questão de gênero. 
 

O interacionismo simbólico tem sido criticado pela ênfase que confere à interpretação individual e o 
negligenciamento de questões relativas ao poder e ao contexto em que se inscreve o trabalho dos 
professores e a transformação social. Ball, Goodson e Andy Hargreaves (1994) são exceções ao 
enfatizarem a importância da política, do social e da economia.(p.107)  
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Sob o signo da perspectiva crítica e da teoria do conflito, as pesquisas passam a evidenciar as 
tensões internas nas escolas, sendo estas, entendidas como espaços de micropolíticas (Ball,1987; 
Blase,1991;Hoyle,1986). Em McPherson (1972), surge o interesse nas diferentes formas de 
competição que se inscrevem nas escolas elementares. Hargreaves (1994) considera, em suas 
investigações a chamada balkanização das subculturas de professores na escola secundária. 
Outros, estudam as conseqüências dos professores como trabalhador e sua proletarização 
(Apple,1986; Carlson,1992; Haris,1982; Lawn & Ozga,1988; Ozga & Lawn,1981; Watkins,1992).  
 
Apple (1986,1993) destaca o impacto do gênero e da desigualdade racial sobre o currículo escolar, 
chamando atenção para a o professor como agency, fazendo referência ainda ao fenômeno da 
intensificação3, que acompanha o deskilling4. Sugere que a intensificação no trabalho dos 
professores resulta em cortar dificuldades para empregadores e o Estado, minimizando as 
possibilidades sociais e de lazer dos professores.  
 
Muitos exemplos de pesquisa, nesta perspectiva, enfatizam a resistência e a subversão, relutando 
em aceitar os aspectos determinísticos das teses do desklling, o que é procedente em uma visão 
teórico-metodológica que tem por centro as micropolíticas e as tensões existentes no cotidiano das 
escolas com base nas teorias interacionistas neomarxistas. O que mais preocupa seus teóricos é o 

que e como processos de desklling e intensificação  podem  interferir no crescimento do profissional 
de ensino, questão que evidencia o constante desafio que os une – o de relacionar os campos micro 
e macro-sociais. Uma das respostas a este desafio, é trazida por Apple ao relacionar gênero e 
trabalho de ensinar nos inúmeros exemplos históricos de resistência e de luta que apresenta em 
suas obras. Questão que vem contrabalançar uma imagem social de mulher professora dócil e 
conformada.  
 

                                                 
3 Intensificação - é a pressão segundo a qual se requer mais trabalho de modo a reduzir gastos e aumentar a produtividade 
(DENSMORE,1987). 
4Deskilling - crescimento do controle do trabalho dos trabalhadores, através do aumento da fragmentação e da separação entre teoria 
e prática (OZGA,1988). 
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Estas pesquisas destacam a grande influência e intervenção da ideologia do masculino no trabalho 
feminino, principalmente quando se observa que, orientações para este trabalho tendem mais para 
aspectos subjetivos e destinados à proletarização do que os trabalhos masculinos. Questões que 
leva Apple a concluir que as mulheres-professoras precisam empreender maior luta e trabalho mais 
árduo para encontrar o reconhecimento e o aperfeiçoamento de suas condições de trabalho e status 
no interior de suas ocupações (ACKER,1998, p.109) 
 
É evidente que uma ocupação feminizada como a de ensinar, completa o ciclo da lógica dos 
esforços empenhados em proletarizá-la e retirá-la do âmbito das profissões, portanto, do âmbito da 
esfera privada. O foco de controvérsia endereça-se para questionar, se o trabalho de ensinar é 
ocupação ou profissão.  
 
Existem muitos trabalhos, ainda, associados à idéia de profissionalização que são historicamente 
importantes para as mulheres. O trabalho de Daylewycz & Prentice,1988, evidencia que as mulheres 
podem realizar-se profissionalmente no ensino tanto quanto os homens. Todavia este autor mantém 
a idéia da desigualdade original. Pesquisas de Freedman (1990) vão indicar como as reformas de 
ensino podem discriminar, implicitamente, as profissões que se aproximam do trabalho de mulher, 
dentre elas, o ensino, bem como criticar as pretensões profissionais das mulheres, levando-as à 
desqualificação e desmotivação para o trabalho no espaço público.  
 
Outros escritos indicam não só a questão da profissionalização como a sua má definição naquilo que 
diz respeito às questões da educação. Blackmore (1989), Glazer (1991), Hearn (1987), indicam a 
proletarização e o profissionalismo como construções que têm por base uma perspectiva do tipo 
masculina. 
 
Dentre outras tendências que relacionam gênero e trabalho do professor, Acker nos traz por pista a 
categoria voz dos professores, categoria sociológica associada às narrativas e à memória 
circunscritas às histórias de vida – presente e passado - que se inscrevem nos arranjos escolares. 
Esta categoria surge em Goodson (1991), no artigo Sponsoring the teacher’s Voice, afirmando a 
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autora, que como ele, considera importante saber o que diz o professor e o que eles silenciam, o 

que conhecem e praticam na sala de aula. Nesta mesma direção estão Butt, Raymond, McCue & 
Yamagishi (1992) e Connely & Clandinin (1990).  
 

Cortazzi (1991,1993) coleciona narrativas de professores de escolas primárias na Inglaterra para 
responder algumas questões que se relacionam ao cotidiano da sala de aula e observar os impactos 
do gênero (Acker.p.111). Muitos outros, atualmente, utilizam-se da mesma categoria para 
empreender trabalhos mais contextuais e históricos neste campo, dentre eles: Cole & Knowles 
(1993); Gitlin et al. (1992); Hollingsworth (1992) e  Miller (1986,1990). 
 

Algumas outras investigações são explicitamente feministas e trazem por base a idéia da pesquisa 
de tipo participante (Strachan,1993). Outras vêem reclamar por investimentos relativas às 
experiências dos professores no passado.(Altenbaugh,1992; Goodson,1992; Markowitz,1993). 
 

Andy Hargreaves (1993), repetindo Galligan (1982), fornece-nos a idéia de desconstruir a noção de 
ética do carinho, como categoria mais feminina que masculina, todavia não exclusividade da mulher, 
sugerindo trabalhos colaborativos entre os professores e professoras de modo a trazer uma ética da 

responsabilidade, que não seja nem faculdade própria nem motivadora da força de trabalho 
feminino, mas propriedade de todos – homens e mulheres - e a partir daí, trazê-la para a arena das 
discussões sobre o trabalho do professor. 
 

Apple (1975), Connell (1985), A. Hargreaves (1994), Lortie (1975) e Ozga e Lawn (1988) trazem 
significativas constatações da influência do gênero no processo de ensino. Entretanto, extensos 
estudos sobre o trabalho do professor não têm levado em conta as pesquisas desenvolvidas pelo 
movimento feminista e, nem mesmo, entendido o trabalho de ensino como um trabalho 
massivamente feminino e, por esta e outras condições, diverso de outras ocupações ou profissões.  
 

Concluindo este breve inventário das pesquisas no âmbito internacional em relação ao trabalho do 
professor/gênero, se pode observar que estudos funcionalistas, freqüentemente evidenciam a 
presença da mulher no ensino, mas tendem  para a estereotipia; estudos interacionistas preferem 
subtrair e, mesmo, ignorar o impacto do gênero no processo de ensino, enquanto estudos críticos 
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reconhecem a influência do gênero, mas destacam-na como uma das suas dimensões, não 
existindo consenso a respeito. 
 

Acker conclui sua investigação, reconhecendo a divisão teórico-metodológica, colocada pela 
sociologia, que considera a possibilidade de trazer a questão de gênero como central nas análises 
do trabalho dos professores, tomando por base: 1º - o gênero não é ignorado, mas, em geral, as pesquisas 

generalizam sobre quem são os professores e mulheres e homens ocupam o mesmo lugar; 2º - embora, o lugar do 

gênero esteja assegurado, as análises repousam sobre estereótipos, distorções e diminuição do papel da mulher no 

ensino; 3º - por tratar-se de integração parcial o impacto da desigualdade, da divisão e desigualdade entre os gêneros é 

vista de forma periférica; 4º - tratar o gênero de forma inteiramente integrada às discussões do trabalho dos professores 

já é um bom começo; 5º - o gênero deve tornar-se central nas discussões e servir de base para as análises acerca do 

trabalho dos (das) professores/professoras (ACKER, 1998 p. 115-117). 
 

Nesta perspectiva, passei a considerar de fundamental importância em meu trabalho como 
educadora e pesquisadora, os elos que se entrelaçam nos processos de subjetivação dos 
professores em sua formação: a docência, o gênero, a sexualidade/Eros e a memória, conceitos 
que, somente, em estudos recentes vêm sendo associados ao trabalho e a formação docente, 
conforme indica Sandra Acker, do Ontario Institute, Guacira Lobo, Vani Kenski e grupos de pesquisa 
brasileiros, tais como: o GEDOMGE5, ligado à FEUSP, as produções e estudos do GEERGE6, 
vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS, entre outros. 
 

Partindo da concepção de gênero como uma construção social que se realiza sobre as 
diferenças sexuais, destaco que não está em jogo a diferença sexual, tomada em relação ao sexo 
biológico, dimensão do sexual, já anteriormente superada não só por Freud7 como por Foucault8 e 
outros com pesquisas afim, mas às imagens construídas e representadas dessa diferença, ou seja, 

                                                 
5  GEDOMGE – Grupo de Estudos sobre Docência Memória e Gênero, da Universidade de São Paulo – USP. GEERGE 
6 GEERGE- Grupo de estudos  em Educação e Relações de Gênero – Programa vinculado ao Curso de Pós-Graduação em Educação 
da UFRGS, coordenado por Guacira Lobo 
7 Freud entende a sexualidade no campo da erótica e na dimensão do psíquico, ultrapassa o sexo biológico e se coloca no registro do 
desejo, do prazer e do desprazer. 
8 Foucault analisa o sexual sob o prisma das tecnologias de poder que se articulam às ordens do saber e os efeitos que produzem nos 
processos de subjetivação que permitem a construção das pessoas numa sociedade capitalista como a nossa. 
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o que se diz e se pode dizer sobre ela, num determinado tempo, em determinado contexto social, 
em determinado grupo cultural.  
 

Assim, o conceito de gênero não se associa, aqui, ao desempenho de papéis masculinos ou 
femininos, refere-se à construção de discursos e seus efeitos sobre a produção de 
subjetividades, em sua pluralidade e multiplicidade, onde se entrecruzam saberes e poderes de 
homens e mulheres, ou melhor, se entrelaçam relações de poder/saber que não somente constituem 
subjetividades9, mas também produzem as imagens, as formas, as normas e os regulamentos que 
fazem funcionar as instituições sociais.  
 

É, nesta perspectiva, que se pode afirmar, concordando com Louro (1997), ser a escola espaço 
historicamente demarcado pelo masculino e, como tal, espaço generificado e privilegiado em que se 
constroem meninos e meninas, homens e mulheres que vão constituindo suas histórias, memórias e 
imagens que atravessam suas vidas cotidianas e práticas docentes.  
 
 

4.3 Docência, Gênero e Sexualidade na Pesquisa em Educação no 

Brasil: Breve Balanço 

 
Para a tarefa investigativa de fazer um paralelo entre o que se tem escrito sobre o gênero e seu 
impacto sobre o trabalho do professor, apresento, ainda que sumariamente, referências de pesquisa 
realizadas no Brasil, de modo a indicar a escassez destas investigações neste campo. Tomando 
como fonte de coleta de dados os CD-ROM ANPEd de 1999 e 2000, além dos resumos e textos 
presentes no X ENDIPE, realizado entre 29 de maio e 1 de junho de 2000, na UERJ, no contexto do 
Cinqüentenário dessa instituição, cujo tema central se distinguia por trazer os novos desafios da 

                                                 
9 Tomaz Tadeu da Silva ( 1998, p. 10), em Liberdades reguladas,  sugere que o sujeito não existe: ele é o que fazemos dele. Coloca a 
subjetividade como aquilo que caracteriza o sujeito e que se inscreve na ordem do discurso que a produz como tal. Para ele, seguindo 
as pegadas de Foucault, a subjetividade é um artefato das relações de poder que, ao se inscrever sob a expressão tecnologias da 
subjetividade, é um efeito, não a origem. 
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prática docente, sob o título Ensinar e Aprender – sujeitos, saberes, espaços e tempos, amealhei 
documentos importantes que demonstram a hipótese formulada. 
 
Utilizando-me, também, como ponto de referência o trabalho de pesquisa de Marli Elisa de André 
(1997), da USP/SP, que centraliza suas investigações nas tendências atuais da pesquisa sobre a 
docência a partir das produções acadêmicas selecionadas no período de 1990-1995, utilizando-se  
dos resumos de dissertações e teses concluídas nos Programas de Pós-Graduação em Educação 
de 1985 a 1995, contidos no CD-ROM ANPEd, pude constatar, que poucos trabalhos focalizam 
tópicos como a memória, a história de vida e as questões de gênero, não sendo mencionadas as 
articulações desses temas com a sexualidade, esta entendida em suas múltiplas implicações na 
construção dos sujeitos.  
 
Marli André deixa evidente o grande avanço dos temas em direção ao que denomina temáticas 
emergentes na formação docente, como memória e gênero, ciclo de vida e experiência docente, 
história da formação docente, diversidade cultural, etnia e minorias, ficando evidente a timidez, já 
colocada anteriormente,  de como é tratado o tema da sexualidade, dos saberes e poderes que a ela 
se articulam cujos efeitos deságüam na prática docente. 
 
A leitura dos títulos e dos resumos indicam a pouca preocupação existente no meio acadêmico 
brasileiro com a emergência destes temas que, certamente vêem proporcionar uma outra 
compreensão do processo formativo em suas especificidades e aproximações com o próprio acervo 
cultural, econômico e político de cada tempo histórico e de cada grupo social constitutivo de nossa 
sociedade em sua pluralidade. 
 
Neste ponto, apropriando-me com maior rigor daqueles dados presentes nos documentos que 
primeiramente privilegiei os CD-ROM ANPEd, de 1999 e 2000, além dos resumos e textos presentes 
no X ENDIPE, levando em conta a presença no título do trabalho e/ou indicações sobre o tema no 
resumo proposto, destaco que, não obstante, se tenha aumentado a preocupação com a formação 
docente, os temas relacionados ao currículo e a prática pedagógica permanecem na ordem do dia, 
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pouco enfatizando as questões da sexualidade e seus entrelaçamentos com as diferentes formas de 
aprender e ensinar.10 
 
Deste modo, procurando identificar os trabalhos, que de uma forma ou de outra, inserem a questão 
da sexualidade e, com ela as relações de gênero, nos documentos citados, em seus títulos ou 
resumos, destaco títulos e autores que trazem à cena na pesquisa acadêmica a temática proposta.  
 
ANPED 2000 – GT Formação de Professores 
  
        1-    CARDARELLO, Carla Giovanna Lamas:  A busca de uma nova erótica num currículo de formação docente 

2- CLEMONT, Gauthier : Quando o desafio é mobilizar o pensamento pedagógico do professor/a: uma 
experiência centrada na formação continuada 

3- DIAS,Cleuza Maria Sobral As representações sociais e o imaginário sobre a cultura da escola no processo de 
alfabetização de mulheresJESUS,Regina de Fátima & MORAIS, Jacqueline de Fátima dos Santos :Formação 
de professores- percebendo o entrelaçar de fios na construção da identidade docente 

4- NUNES, Isauro Beltrón: Quando o desafio é mobilizar o pensamento pedagógico do professor/a: uma 
experiência centrada na formação continuada 

5- OLIVEIRA, Rosa Maria Moraes Anunciação de:  Invisível mas presente na cultura da escola: o grupo de 
meninas: “Turma da mão preta 

6- PIERSON , Alice Helena Campos:Conhecimento e saber em experiências de formação de professores 
7- PINHEIRO, Veralucia: Silêncio e violência: A educação de crianças vítimas de abuso sexual na família 
8- QUEIROZ, Delcele Mascarenhas: Mulheres no ensino superior no Brasil. 
9- RAMALHO, Betânia leite Quando o desafio é mobilizar o pensamento pedagógico do professor/a: uma 

experiência centrada na formação continuada 
10-  REIS, Maria Amélia Gomes de Souza: A sexualidade e os escolares da educação fundamental: entre a 

vontade de saber e o cuidado de si. 
11- SCHAFFRATH, Marlete dos Anjos Silva: Profissionalização do magistério feminino: Uma história de 

emancipação e preconceito. 
12- SOUZA e MELLO, Maria Lucia: Leitura e escrita nas vozes de futuros professores. 
13- SOUZA, Fabiana Cristina de: A prática pedagógica na escola: reprodução de esteriótipos sexuais. 
14- VILELA, Rita Amélia Teixeira: Estar professora- ser professora: identidade profissional de professoras 

primárias. 
15- VILLANI, Alberto: Conhecimento e saber em experiências de formação de professores. 
16- ZASSO,Silvano Maria Bellé: As representações sociais e o imaginário sobre a cultura da escola no processo 

de alfabetização de mulheres. 
 
 
ANPED 1999 – GT Formação de Professores 
 

1 KLINKE, Karina:  Reinações das meninas de Lobato 

                                                 
10 Destaco a participação da aluna, voluntária IC, Estefânia P. da Silva, do 5º período de Pedagogia da UNIRio, no auxílio à coleta de 
dados.  
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2 SOUZA, Jane Felipe de: Gênero e sexualidade nas pedagogias culturais: implicações para a 
educação infantil –  

3 MELLO, Jenice Tasqueto de: Buscando contextualizar os limites e as possibilidades de uma 
intervenção no terreno da sexualidade na instituição escolar –  

4 SABAT Ruth: Gênero e sexualidade na pedagogia da mídia –  
  
ENDIPE- 2000 
 

1- MULTIPLOS ESPAÇOS: 
 

 TEMA = Alfabetização :diferentes espaços/tempos da formação das professoras 
TEXTO =Uma escola sem muros – o conhecimento aberto a vida? 
AUTOR =Edwiges  Zaccur/UFF 
 

2- MULTIPLOS SABERES: 
 

 TEXTO = Múltiplos olhares: a prática pedagógica por quem a realiza 
AUTOR =CRUZ, Fátima Maria Leite – UFPE 

 TEMA = A construção da identidade profissional docente 
TEXTO =A história de vida como um instrumento para compreensão do processo de construção da identidade docente 
AUTORA =Anna Maria Salgueira Caldeira ( PUC Minas e PRODOC / FAE/UFMG ) 

 TEXTO = Sexo se aprende na escola : A sexualidade e a invenção da adolescência 
AUTORA =Maria Rita de Assis Cesar / UFPR 

 TEXTO =A constituição da sexualidade na escola 
AUTORA =Helena Altmann / FESB 

 TEXTO =O dispositivo da sexualidade e a constituição do sujeito na obra de Michel Foucault 
AUTOR =Carlos José Martins / UNESP 

 TEXTO =A pedagogia das competências e as implicações na formação do professor 
AUTORA =Roseane Nascimento da Silva / UFPE 
 

3- MULTIPLAS LINGUAGENS: 
Nenhum trabalho de referência 
 

4- MULTIPLAS ABORDAGENS DE PESQUISA 
 
Nenhum trabalho de referência 
 

5- MULTIPLOS SABERES 
 
Nenhum trabalho de referência específica 
 
Como tivemos oportunidade de apreciar, em um ano, o número de trabalhos de pesquisa acadêmica 
no Brasil, sobre a temática veiculada nesta tese, tem se mostrado em franco crescimento, embora 
esteja bem distante dos números que se colocam em relação ao total de trabalhos sobre a formação 
docente e suas implicações no cotidiano da escola. Observa-se que se vem valorizando a história de 
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vida pessoal e profissional do professor, com a questão ganhando maior interesse por parte dos 
pesquisadores em anos recentes, entretanto a sexualidade como dispositivo crucial aos processos 
de subjetivação recebe, destes mesmos pesquisadores, pouca ou quase nenhuma importância, 
principalmente quando se tem clareza da relevância desta dimensão do humano na construção 
histórica dos sujeitos. Carol Vance, mencionada no capítulo 2, nos ajudar a pensar sobre esta 
omissão ao destacar a recorrência e primazia dos processos reprodutivos-biológicos, mesmo nos 
estudos antropológicos, fato que nos impede de entende-lo como campo aberto para que se possa 
pensar uma outra narrativa para a formação do educador, que insisto em afirmar, não pode se limitar 
a um modelo único de formação.  
 
Reconhecendo que formar professores, ou melhor, contribuir para que eles formem a si mesmo 
enquanto docentes, na atual sociedade que se fundamenta nos fatos e dados provenientes de uma 
cibercultura e de dispositivos pedagógicos pós-modernos, em que novas/outras e, cada vez mais 
rápidas formas de informações e conhecimentos transformam o cotidiano vivido, em particular o dia-
a-dia da escola, torna-se um desafio teórico-prático que nos deixa compreender a importância de 
estudos articulados à problemática em questão por sua rica complexidade e contornos em que se 
movimentam múltiplas determinações.  
 
Nessas reflexões sempre estiveram presentes as possibilidades do discurso pedagógico tomadas a 
partir das pistas que me foram sendo colocadas por Foucault, tanto em sua perspectiva 
arqueológica, que me permite problematizar a sexualidade que se inscreve na formação docente e a 
instituição escola pública, enquanto lugares de dominação, quanto sua dimensão genealógica que 
me autoriza a investir nas memórias, lembranças, reminiscências e histórias da vida escolar de 
nossas jovens professoras, buscando, ainda que precariamente, a gênese das negações, das 
subtrações e dos preconceitos pregnantes aos discursos e práticas pedagógicas, como também, 
aquilo que contraditoriamente vem nos indicando como fonte das transformações necessárias: suas 
lutas e conquistas de espaço que se tem caracterizado sob a forma de compromisso político e 
prazer com a prática educativa realizada e a ser efetivada no cotidiano de seu ofício. 
 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 4 –LUGAR DA SEXUALIDADE  E DO GÊNERO NA FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

Maria Amelia de Souza Reis         Página 306 
 
 

 

 

4.4 Nas Narrativas Das Jovens Professoras, A Emergência De Sua 

Imagem Pública E Feminina 

 
Os temas associados à formação e profissionalização dos professores estão na ordem do dia, 
tornando-se uma das mais atuais referências identitárias para a construção do docente, por meio do 
aprofundamento no mundo dos seus saberes, como condição indispensável à constituição de uma 
outra narrativa de formação. Aqui, destaco a importância dos saberes vinculados à condição 
feminina e à emergência destes, como afirmação da mulher-professora e de sua imagem no espaço 
público. 
 
Nóvoa (1996) traz, como hipótese, a idéia de que a acomodação por decênios da imagem pública 
feminina ligada a uma subjetividade silenciosa, privada e, essencialmente, masculina, no momento 
atual de sua afirmação coletiva e profissional, transmuda-se em uma imagem pública e feminina, 
diferente daquela forjada pelos discursos e retóricas erigidos no século XIX e na primeira metade do 
século XX , como,  ressalta também Muraro em sua Introdução histórica à obra de Kramet e 
Sprenger (1995). 
 
Para exemplificar, cito dois fatos que ilustram bem a importante mudança ocorrida e que indicam o 
movimento de rebeldia/submissão/luta/conquista, registrados no mesmo espaço (mesma escola) e 
em tempos históricos diversos. 
 
Em 1970, uma professora de uma escola normal do Rio de Janeiro é afastada do trabalho escolar 
por ter sido flagrada por um fotógrafo, num dia de Carnaval, dançando sobre uma mesa, em trajes 
sumários para a época, com sua família, num clube de bairro. Sua foto é publicada em revista de 
grande circulação. Em razão disso, houve escândalo e pressões para seu afastamento. Este fato 
pode indicar-nos a necessidade da época em preservar a imagem pública do professor como 
circunscrita a certo ideal de moralidade, pureza e inocência. Outro fato recente, ocorrido em meados 
de 1997, ilustra como esses símbolos que se associam ao controle do corpo e dos comportamentos 
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das mulheres continuam a ser estimulados, mas por se constituírem em meio à descontinuidades e 
rupturas como já mencionamos,no capítulo 2, não se repetem, subvertendo-se. 
 
Jovens adolescentes, futuras professoras, alunas desta mesma escola normal, em que anos atrás 
uma professora fora punida com o afastamento de suas funções, sem contar com a resistência de 
seus pares, realizam verdadeira sublevação contra a ordem imposta de revista aos soutiãs, exigidos 
na cor branca, que disfarçava as formas dos seios, diminuindo o ardor dos jovens do sexo 
masculino. Essas jovens, num coletivo articulado, rebelaram-se contra aqueles que ditavam tal 
imposição - os diretores (inquisidores?!?!)--, retirando todas, sem exceções, seus soutiãs, 
queimando-os publicamente no pátio da escola à vista da imprensa, que fora chamada para cobrir o 
evento.  
 
O que vimos demonstra a busca por reverter a imagem anterior, de passividade, inocência e pureza, 
além de indicar que a mulher é eficiente no trabalho educativo escolar, independentemente de suas 
características físicas e exclusivamente femininas. Reafirmaram a presença de uma outra ordem ou 
narrativa possível de formação com a expressão de que se está construindo uma identidade pública 
de rebeldia. Estabeleceu-se um outro tipo de reação, que se fez coletiva e inesperada, de não-
docilidade e não-ignorância quanto aos direitos conquistados. Tal atitude, antes encarada como 
contrária à inocência e pureza de sentimentos, impróprios ao bom exercício do trabalho docente, 
terá aberto uma brecha para que se entendam melhor os poderes e saberes que servem de núcleo 
invisível à formação dos professores, sua imagem pública e seu trabalho pedagógico futuro? 
Acredito que sim.  
 
Vale ressaltar a importância para a construção de uma jovem professora das representações  que se 
associam às imagens de silenciamento, de pauperização, de sensualidade extremada, mostrada à 
exaustão em todas as formas de linguagem da publicidade e do marketing, bem como a feminização 
que se amplia no campo das demais profissões e dos estudos. Não dá para ocultar as várias e 
múltiplas formas de atribuir-lhes o desvalor e várias outras estratégias capazes de desqualificá-las, 
de modo a legitimar o discurso da tia-professora (quase mãe), assexuada e asséptica, não obstante, 
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o imenso desenvolvimento das tecnologias da reprodução, que, de certo modo, as liberaram de uma 
série de restrições e culpas.  
 
Como escutamos em muitas das histórias ouvidas, a maioria de nossas pesquisadas, não 
desejavam ser professoras, todas apresentavam razões para mudanças na trajetória profissional. As 
idéias de fuga, de despreparo para lidar com o(s) outro(s), certamente, trouxeram, por 
conseqüência, a dificuldade para falar do sexual, do amor, do prazer sem pensar nas implicações 
que essas ocultações poderiam produzir para a vida futura de seus alunos em sua aprendizagem de 
vida e trabalho. Alguns anúncios e denúncias puderam ser colhidos nas narrativas de professoras 
com mais anos de trabalho docente em cursos de formação continuada bem como a partir de 
entrevistas abertas com alunas-professoras.  
 
Entretanto, comparando as narrativas das primeiras com as falas das últimas, pergunto- me em que 
direção o avanço civilizatório, face às novas tecnologias da reprodução, implicou mudanças efetivas 
no processo de ensinar e aprender, bem como ficaram disponíveis, tais transformações e 
conhecimentos agregados, ao exercício de um processo educativo que se entende como complexo, 
contraditório e pleno em uma multiplicidade de sentidos?  

 

Lembro que K (23 anos), perguntada sobre suas dúvidas, que bem podem se remeter à forma como 
foi educada, afirma: “eu acho que isso é um espelho”. Reflete sobre o curso e depõe seus medos em 
um futuro não muito distante, momento em que explicita, também, sua insegurança contraditada 
entre aquilo que considera o bom ensino e a boa aprendizagem em que se entrelaçam amor e 
prazer no que se ensina e aprende e o receio antecipado de tornar-se uma repetidora daquilo que 
viu marcar sua vida escolar, assim reflete o que muitas dizem outras:    

 
[...]  é tanta coisa que você estuda, pô, Piaget, Vygotsky, aí você pensa: você não pode 
fazer isso, você não pode fazer aquilo, não é aconselhável isso. Ah! meu Deus e se eu 
fizer, e se eu fizer alguma outra coisa que não me falaram ainda que eu não posso fazer. 
Entendeu? Acho que foi por isso que logo de saída escolhi fazer Direito. 

 

Questionada quanto ao que pensa sobre as relações entre os gêneros, a sexualidade e a escola, 
respondeu: 
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As professoras  não tratam disso. Elas dão a impressão que nunca passaram por aquela 
idade e fingem que você tá na fase de 5a. a 8a. série e que você ainda é criança. Isso, é 
fora da realidade. Ás vezes você tem vergonha de chegar  aos seus pais e falar, e todo 
mundo fala e você aprende com seus amigos. Pô, calma aí, vamos parar pra pensar. Você 
aprende com seus amigos que são da mesma idade e que estão no mesmo barco? 
Você tá aprendendo, se  tá todo mundo junto, falando nada com nada, e você tá vivendo 
no final sozinha aquilo. Talvez o professor fosse esse, aquele que a gente 
precisasse. 
 

     
 

Mães e pais debatem sobre a necessidade da educação sexual na escola 

 
Posso afirmar que nossa educação, desde o berço, pode ser entendida como verdadeira fornalha 
em que se destroem vontades e se constroem imagens domesticadas das mulheres. Enfim, elas/nós 
servem/servimos, ainda, para a doação, seja aos homens, aos filhos ou a seus/nossos alunos, não 
obstante, no século XX muitas barreiras tenham sido derrubadas e fronteiras conquistadas, por meio 
do empenho dos movimentos locais e internacionais das mulheres conferindo-nos extraordinários 
avanços. 
 
Todavia, muitas de nós, ainda, deixamos de compreender as estratégias produzidas por poderes e 
saberes que se entrelaçam nas imagens construídas por nós e pelos outros em seus 
entrelaçamentos. Sem o desvelamento dos desejos ou vontades que, poucas vezes, se concretizam, 
reproduzimos as metáforas que nos desqualificam historicamente, não obstante considere a não-
linearidade dos fatos e seus efeitos. Daí, imaginarmos um mundo de compromissos alteritários, 
fraternos e igualitários. Utopia? Talvez, mas minha própria condição de mulher me permite, ainda, 
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perceber caminhos para mudanças revolucionárias onde o amor e a compreensão das diferenças 
seja cenário para probabilidades de mudanças, sentimento que compartilho com muitas outras 
mulheres que lutam pelo direito à igualdade, com a ternura que impele nossas ações e cujo registro 
pode se confirmar na fala de uma aluna-jovem-professora: agimos diferentemente do homem, fomos sempre 

tratadas com desigualdade. Meu irmão podia isso e aquilo, e eu não podia nada, mas somos mais amorosas e 

venceremos sem pegarmos em armas. Nossas armas serão a competência e o compromisso com os outros. Por isso 

quero ser professora. 

 
Narrativas que desqualificam as mulheres são escritas e apresentadas através de novelas 
televisivas e comédias encenadas; em fotografias vulgares que investem no glamour , no sexo e na 
sensualidade, generalizando nossa disponibilidade como objetos de desejo, gozo e gáudio 
continuado das ambições sexuais e dos olhares dos machos. Reafirmam-se, desse modo, algumas 
imagens que deturpam as representações que nossas meninas/meninos e professoras fazem de si 
mesmas, imagens exteriores do mais puro apetite sexual, que se podem tomar como raiz das 
desqualificações  e seminário das desigualdades. São muitos os equívocos pelos quais passam as 
mulheres, até a mais completa forma de uso, que se configura a partir dos abusos sexuais sofridos 
por muitas de nossas meninas e meninos, na maioria das vezes, realizados em seus próprios lares e 
com pessoas em quem confiam. 
 
Muitas outras estratégias de poder que fazem subsumir as mulheres às formas de uso são os 
constantes apelos à sua falta de inteligência e perspicácia (a loura burra, a mulata indolente e 
sensual) como fatos que se repetem, com freqüência inaudita, entre piadas e apresentação de 
figuras incapazes de deduções e reflexões mais profundas sobre o real, repetidas, à exaustão, pelos 
meios publicitários, em suas muitas metáforas construídas para esse fim. Assim, as mulheres 
passam a ser vistas, por elas mesmas e pelos homens, por suas inabilidades para vivenciar o 
espaço público, seqüestrada e impossibilitada de maiores vôos na superação da privação de seus 
direitos.  
 

A imagem maternal é um outro argumento para a feminização do trabalho de ensino que requer 
atenção nesta discussão. Esta imagem sublimada de mulher, como aparece no jargão popular– ser 
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mãe é padecer no paraíso - é vista como qualidade especial da mulher e uma espécie de eixo 
básico requerido para o trabalho da mulher-professora.  
 
A origem da combinação ensino e maternidade pode ser traçada a partir de meados do século XIX 
através de prescrições para as mães da classe-média e teorizada por Froebel e outros 
reformadores, sobre o que seria maternidade natural e, como esta poderia se realizar na sala de 
aula  (DEHLI, 1994; STEEDMAN, 1985).  
 
A pedagogia centrada na criança, reforça a figura da mulher no ensino, carregando para a sala de 
aula os restos das noções de carinho, de afeto, de sacrifício e maternidade como destacam Brehony 
(1992) e Griffith & Smith (1991) que denominam como discurso maternal Burgess, enquanto Carter 
(1992) usa a expressão Mumsy discourse para descrever a ideologia presente na fala de grupo de 
estudantes de magistério ao enunciarem em suas narrativas que o professor verdadeiro precisa 
possuir uma relação com seus alunos semelhante à das mães com seus filhos (Acker,1996). 
 

Acker (1995), Dehli (1994); McCall (1995); McGregor (1994), citados por Acker (1996) indicam que 
professores vistos como maternais, pelo senso comum idealizado, não se supõem como mães, 
entretanto estas exortações inscritas no jogo das enunciações e discursos, tendem a escamotear as 
condições materiais verdadeiras, as dificuldades e as impossibilidades que se impõem à profissão. É 
preciso ter em mente que existem diferentes noções de maternidade – e de ensino – encontradas no 
interior de diferentes grupos culturais. Pais que esperam da educação a chance para mobilidade 
social anseiam, por exemplo, que os professores ensinem, não que sejam mães, ou seja. 
competência e carinho não são condições imanentes ou naturais ao processo educativo. Andy 
Hargreaves(1994) descreve parte do cotidiano das professoras de escolas elementares em Ontario, 
afirmando: they appeared to drive themselves with almost merciless enthusiasm and commitment in 

an attempt to meet the virtually unattainable standards of pedagogical perfection they set themselves 
(Idem,p.122). 
 

O ensino associado à maternidade, provoca sempre expectativas de altruísmo, abnegação e 
trabalho repetitivo (GRUMET,1988), à semelhança do trabalho da mulher em casa. 
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Contraditoriamente ao que se espera, as relações entre mães e professores são tensas, já que 
ambas são requeridas para a socialização das crianças e pretendidas para manter a dominação 
masculina na sociedade e outros dispositivos de poder. Mães e professores freqüentemente 
competem e criticam-se mutuamente (LIGHTFOOT,1978), no trato com a criança, daí, a 
necessidade de se conhecer bem essas contradições para evitarmos o descolamento do ensino com 
a vida em família. 
 
A idéia de carinho dos professores provêm de uma perspectiva que entende o professor identificado 
com a natureza de seu trabalho e, este, com valores femininos situados na esfera privada. 
Contraditoriamente é, também, entendido como uma necessidade para preparar a criança para o 
futuro no espaço público e no mundo social e do trabalho. Nesta falsa oposição, 
ensino/trabalho/futuro, como uma conseqüência social do trabalho da mulher, cria-se o problema 
central da distinção entre trabalho e amor que permeia a ocupação/trabalho de ensinar. O lugar do 
carinho no trabalho do professor traz um outro antagonismo. Por um lado, consiste numa questão de 
moral e, por outro, situa-se como lugar de opressão da mulher, o que pode ser facilmente percebido 
no discurso persistente de que o bom professor deve sacrificar-se, ao qual se acrescentam outros 
discursos que se ligam diretamente às expectativas sociais do que E o que se pode esperar de 
mulheres e professores.  
 

Ideologia da missão e do sacerdócio? Banhos de crítica apontaram/apontam o afeto que 
acompanha muitas práticas pedagógicas como panacéia para as más condições do trabalho e do 
desempenho pedagógico. Tecendo estas críticas ao conjunto de nossas entrevistas é possível 
arriscar outra direção ao caminho. Pouco ouvimos denúncias e, os anúncios se transformaram em 
ações efetivas de luta e de reversão do processo de desmonte da escola pública. Aqui o indivíduo 
vivendo seu romance em  sua solidão, em seu mundo de resistências ao instituído, a quem ninguém 
pode dar conselhos ou recebe-los de alguém (BENJAMIN,1993, p.54). O romance que descreve a 
existência humana se volta, em nossas professoras, para suas aspirações concretas, indissociável 
da sexualidade feminina, inseparável do sentido conferido ä feminilidade, origem das coisas e do 
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amor que impulsiona o fazer para a emancipação. Com sua narrativa F (1999), nos dá a medida do 
que afirmo: 

 
Antes ser feminino era ser frágil, submisso. Hoje na virada do século ser feminino é mostrar uma força, 
uma grandeza de luta, de construção e busca de uma identidade. Apesar do trabalho na rua, a  mulher 
não se livrou de cuidar dos filhos, acho que ser feminino não é isso.(…) Ser feminino é outra coisa, não 
voltada só para ser a mulher, nem voltada para a guerra, mas acho que no mundo de hoje a mulher tem 
que guerrear, tem que lutar pelo que se quer (…) ser mulher é ter muita coragem e muita sabedoria. 

 

A emoção da fala, traz à tona valores que reforçam características dos ideais do amor romântico, 
como fator de libertação dos vínculos de parentesco/submissão explícita, passando a se constituir 
como reforçadores de novos vínculos ao longo da história das narrativas que contribuíram para 
muitas mudanças nos rumos da história. A modernidade indissociável de um tipo de razão em que 
prevaleceram os processos físicos e naturais sobre os místicos e dogmáticos, fez silenciar muitas 
outras dimensões do conhecimento humano no divórcio entre razão e emoção, capazes de 
reordenar outro sentido às narrativas e novos/outros domínios aos sentimentos das mulheres que se 
faziam crer como: fraqueza, coisa menor, coisa de mulher. 
 
Entretanto, como argumenta Halbwachs (1999), a história não é todo o passado, mas também não 

é tudo aquilo que resta do passado (...) ao lado de uma história escrita, há uma história viva que se 

perpetua ou se renova através do tempo e onde é possível encontrar um grande número dessas 

correntes antigas que haviam desaparecido só na aparência. Nessa perspectiva, as possibilidades 
de respostas aos questionamentos indispensáveis às transformações pretendidas: quais os modos 

de existência para as mulheres se estão construindo? Quais as nossas possibilidades de vida e de 

imaginar quando as forças do homem não mais se representam como a força do carbono, como no 

século XIX, mas se compõem com as forças do silício que constituem os ships que comandam as 

técnicas nos dias atuais e que sugerem maior domínio sobre o humano e sua vida? O que acontece 

e que novas formas de viver o mundo estão em vias de nascer? 

 
Na lógica da abundância que inverte a lógica da escassez que a era das redes torna indispensável 
(Oliveira, 2001), ressoa a necessidade de cunhar-se uma filosofia política em que se articule 
abundância, generosidade e fraternidade. Sem dúvida já não estamos mais sob o signo dos enigmas 
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e das restaurações, mas sim, situamo-nos no âmbito das problematizações em que os desafios se 
tornam mais evidentes, indispensáveis e inegáveis e onde o papel da educação e dos educadores 
necessitam de outros momentos de abordagem dos temas, outras vias de argumentações e outros 
paradigmas. 

 

4.5 Trajetórias profissionais no Movimento da Construção das 

Subjetividades 
 

Às vezes, ou quase sempre, lamentavelmente, quando pensamos ou nos perguntamos 
sobre a nossa trajetória profissional, o centro das referências está nos cursos realizados, na 
formação acadêmica e na experiência vivida na área da profissão. Fica de fora, com o algo 
sem importância a nossa presença no mundo. É como se a atividade profissional dos 
homens e das mulheres não tivesse nada que ver com suas experiências de menino(a), de 
jovem, com seus desejos, com seus sonhos, com seu bem-querer ao mundo ou com seu 
desamor à vida. Com sua alegria ou com seu mal-estar na passagem dos dias e dos anos 

(FREIRE,1993, p.79). 

 
Assumindo, como Freire, o fato de que somos profissionais, homens e mulheres, em toda nossa 
inteireza que se carrega das cores da nossa própria história e das muitas outras histórias e vidas 
daqueles que nos marcaram ao longo das muitas trajetórias e experiências concretas, repletas por 
sonhos, esperanças, alegrias e tristezas e, seguindo a trajetória arqueológica-genealógica nos 
passos trilhados por Foucault, não indago, nem indaguei até aqui, o que é ser professor. E, 
mesmo diante das circunstâncias, o que ele virá a ser? Questão que, só direcionaria a uma 
definição circunscrita a um aporte essencial e universalista que colocaria por terra todas as 
possibilidades de que o vir a ser professor-professora ou professor se constitui em uma 
diferenciação de si, construída culturalmente pelo sujeito em seus inúmeros movimentos de 
subjetivação.  



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 4 –LUGAR DA SEXUALIDADE  E DO GÊNERO NA FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

Maria Amelia de Souza Reis         Página 315 
 
 

 

Concebemos o sujeito-professor, como praticante nas artes de fazer11. Aquele sujeito-professora do 
cotidiano escolar que vive, exerce sua prática educativa e narra o cotidiano da escola, onde passa 
boas horas de sua vida, sempre entrelaçada com outros cotidianos vividos, reafirmo com Paulo 
Freire o fato incontestável de que ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que nós 
nos fazemos (Paulo Freire,1993:79). Identificamos o caráter de “verdade” em tal enunciação, posto 
que, quase sempre, se encontra presente nos vários documentos colhidos, situações consideradas 
por muitos como exteriores à vida escolar mas que se entrelaçam como num mosaico que se vai 
criando e recriando a cada peça, em que se encaixam figuras e mais figuras de uma realidade 
dinâmica em construção, indicativo da complexidade do tornar-se e do fazer-se docente.  
 
Algumas cintilações e clarões puderam ser arrancados às palavras-narrativas, ainda aqui 
pronunciadas, onde se entrecruzaram o ver e o dizer, o pensar e as enunciações, elevadas para 
além das frases e das visibilidades. Nelas, a interferência da família, de outras pessoas e/ou grupos, 
de certas circunstâncias políticas que foram marcantes, anunciando que não só a escolha da 
profissão, mas que se constituíram como intervenientes outras condições presentes na riqueza e nas 
experiências de vida acumuladas, principalmente, aquelas que dizem respeito às suas vidas sexuais 
e seus papéis de gênero, possibilitando-me perceber a dinâmica das redes que se formam entre os 
demais cotidianos em que se vive, muito se aprende e ensina e, muito se tem, também, a calar-se e 
submeter-se ou sublevar-se: 

 
[…] Eu não queria ser professora. A coisa que eu sabia era que ganhava muito pouco e 
que não valia a pena. Meus colegas falavam isso, os professores não falavam contra. 
Trinta crianças  numa sala de aula, nem pensar… Queria fazer construção civil porque era 
boa desenhista com réguas e boa em matemática. Queria fazer informática porque daria 
mais dinheiro ainda. CEFET! quis fazer a prova mas meu pai não quis dar o dinheiro para 
pagar a taxa, porque desde pequena dava aulas em casa e meu pai achava que esta era 
minha vocação.(Professora e aluna de Pedagogia, 23 anos) 
 
[…] Minha família tem muitos professores, a conversa lá em casa sempre foi sobre política, 
educação e problemas do país. Eu sempre achei que educação era política, que eu ia 
mexer com outras pessoas. Ficar marcada na vida de outras pessoas, tinha essa visão de 
que eu poderia interferir. Hoje sei que o que eu posso fazer é participar no processo de 
construção, mesmo. Que eu vou mudar junto com elas, eu serei transformada também. 

                                                 
11 Praticante nas artes de fazer, imagem colocada por Nilda Alves( 2000),no seu trabalho Os romances das aulas onde toma por 
base Michel de Certeau,sobretudo a sua obra:  Invenção do cotidiano: artes de fazer.  
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Bem diferente do que eu pensava. Imaginava a educação como profissão bem politizada 
(Professora-aluna de Pedagogia, 22 anos). 

 
Tomando por referência um tempo cotidiano tão próximo de nós, em que o Mal é substantivo próprio 
e o grande tema nas discussões políticas, constituinte que é da violência, do medo e do desamparo 
atual como ingredientes constantes de um cotidiano que se nutre à luz de variadas formas de 
corrupção, tornada lugar comum, insisto em indagar, compreendendo que nossos tempos-espaços 
também se fazem de resistências, lutas e rebeldias: Como se é professor? Como nos fazemos 

professores? Por que ser professor? Como se dá essa escolha? E, como isso se realiza na 

construção dos sujeitos que, assim como eu, mulheres se tornaram professoras?  

 
Em muitos anos de docência, pude constatar o prazer de ensinar e aprender, sendo, aos poucos, 
banido do cotidiano escolar, reafirmando-se uma idéia de prazer que corresponde, quase sempre, 
ao prazer sexual e à conjunção carnal, não como força criadora e parte integrante de uma cultura 
ética e estética, que se deseja parte da cibercultura de que falamos. 
 
É interessante notar que após muitos séculos, quase sempre se fala mais em desejo e pouco ou 
quase nada se fala em prazer. Foucault, ao criticar os discursos da medicina, da psiquiatria e, ao 
mesmo tempo, os movimentos de liberação, conclui enfaticamente: “Devemos liberar nosso desejo”, 

dizem eles. Não! Devemos criar os prazeres novamente. Então talvez o desejo o seguirá 
(FOUCAULT, 1982, grifo meu). Suponho ser este um dos grandes desafios de nosso século a 
enfrentar. 
 
Nesta perspectiva,deixando liberar meus desejos por transformações que pudessem ocorrer dentro 
dos limites de minha ação política de aprender e ensinar, propus-me trazer para o interior de minhas 
aulas este contato íntimo com o cotidiano vivenciado por minhas alunas, entremear meus sonhos e 
expectativas aos delas de modo a construirmos juntas/juntos um outro devir para a educação 
pública, nesse sentido, fui me reformulando, refazendo minhas crenças e investindo em outros 
caminhos que, efetivamente, articulasse teoria e prática em meu fazer.  
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Acreditando que nossa experiência do presente depende, em grande medida, de nosso 
conhecimento do passado, não obstante, seja difícil extrair deste, o nosso presente, não só porque, 
fatores atuais tendem a influenciar nossas recordações, como também, fatores do passado tendem 
a distorcer nossa vivência presente, pensar em outra narrativa para a formação docente que se 
encaminhe no sentido de transpor as próprias relações de força que as engendram, ultrapassando a 
própria força, ou a inteligência da força que a ela se inscreve, será fazê-la curvar-se, dobrar-se sobre 
si mesmo, de modo a trazer o seu outro no duplo, no tempo e no espaço vividos, ressaltando uma 
relação consigo mesmo capaz de nos permitir resistir, furtar-nos, fazer a vida ou a morte voltarem-se 

contra o poder.  
 
Trata-se, segundo Foucault, não mais de procurar formas determinadas, como no saber, nem regras 
coercitivas, como no poder, mas obriga-nos a buscar dimensões alternativas que sejam capazes de 
produzir a nossa existência como obra de arte, a partir de valores ao mesmo tempo éticas e 
estéticas possíveis de constituírem novos e inusitados modos de existência (segundo Deleuze) ou 
estilos de vida (como sublinha Foucault), ou, como dizia Nietzsche, a invenção de novas 
possibilidades de vida (DELEUZE, 1998, p.123). 
 

 

 
Formação continuada de professores – discussão sexualidade 
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A escola, compreendida como locus privilegiado de memória-saber de um determinado grupo a ser 
trabalhado, atualizado e recuperado pelas novas gerações em interações e vivências compartilhadas 
de alunos e professores, não pode deixar de considerar as manifestações da memória coletiva em 
seus mitos, suas lendas, seus valores, saberes populares e científicos, sempre circulantes através 
de ações e idéias de todos que por ali transitam, em constante movimento, impondo-se na produção 
de determinados modos de existência (KENSKI,1997, p.90-96). 
 
Neste caminho de busca, a necessidade viva de encontrar no saber histórico das lutas que vêm 
empreendendo, particularmente, as jovens professoras, os modos de resistência ao estabelecido, a 
certas estruturas de poder, e recuperar a memória dos combates (Foucault) que se inscrevem no 
saber “desqualificado” que se pretende destinado, principalmente aos docentes das escolas públicas 
em seu fazer junto às camadas populares, por meio de políticas que se constituem em imagens 
fluidificadas e inócuas. Esses saberes que muitas de nossas jovens sabem possuir e, que se torna 
necessário reconstruir com elas, a partir de suas histórias e da história de construção do 
conhecimento escolar apreendido sob o ponto de vista dos vencidos e oprimidos, o que significa 
dizer como Benjamin que uma possível linha de fuga se encontrará na ação de [...] fixar uma 

imagem do passado tal e qual se apresenta de improviso ao sujeito histórico no instante do perigo 
(BENJAMIN, 1989,p.182) 12, e, com ela ter a oportunidade de compreender as forças que nos 
amarram e delas, escapar, se possível. 
 
Claro está que não se trata de fixarmos neste passado nossas atenções fundamentais, mas para 
nele buscarmos referências novas/outras à vida escolar, às relações com os professores e às 
experiências com o conhecimento tomadas em relação à vida cotidiana. Advertência que Benjamin  
nos lega na recuperação que elabora à escrita de Proust, [...] nem tudo na vida é modelar, mas tudo 

é exemplar. Ou seja, os textos memoralísticos não devem transformar-se em modelos de forma, de 
conteúdo, de estilo ou modos de viver, não obstante, possibilitem  desembaraçar pontos e fios da 
rememoração para nela encontrar  a urdidura e a trama que simultaneamente marcam as histórias 
narradas, pois o importante para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o tecido de sua 
                                                 
 12 Benjamin.W. Tésis de filosofia de la historia. (in) Discursos interrompidos: Madrid: Taurus,1989. T.I 
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rememoração, o trabalho de Penépole reminiscência. Ou seria preferível falar do trabalho de 

Penépole do esquecimento? Como anteriormente já citamos (BENJAMIN,1993,p.36-37).  
 
Deste modo, reconheço que a prática docente não limita seu aprendizado aos conhecimentos 
teóricos e metodológicos ensinados no espaço curto das disciplinas pedagógicas, nem realizando 
simples observações em salas de aula de professores mais experientes. O professor se constrói 
como professor, ao longo do tempo, vivenciando o seu cotidiano de trabalho junto à sua vida, em 
interações que funcionam como marcas e imagens apropriadas desde sua infância como alunos e, 
reapropriados em sua atividade pedagógica no convívio com seus alunos e colegas. Por isso, trago 
a este capítulo, com muita alegria a narrativa de uma aluna-professora em construção, como fonte 
de inspiração e movimento em direção à mudança na tarefa de contribuir para o professor formar-
se, levando em conta o fato de que é preciso pegar as coisas para extrair delas as visibilidades. 

(DELEUZE, 1998) 
Você me permitiu lembrar e, até mesmo, vivenciar um passado que pensava esquecido. As 
lembranças me perseguiram até em casa e não parei de pensar até agora. Acho que 
lembrar como foi nossa vida, nossa educação escolar pode fazer com que sejamos 
melhores professores, não cometer os mesmos erros e agir como muitos bons professores 
agiam. Foi muito legal. (Aluna do Curso de Pedagogia, 5º período, 2001) 

 

Partindo desse horizonte, tomado às cintilações, aos reflexos, aos clarões que se produzem no 
contato da luz com as coisas, os retratos de uma época, em que regimes de verdades indicaram, 
não somente que o processo de feminização/desvalorização do magistério se associava a fatores 
inevitáveis, como universais ou naturais, e não como resultado de escolhas e alternativas políticas 
que optaram pela desvalorização que se presentificaram em ações concretas em relação aos 
profissionais da educação, tais como: a redução dos salários, dos seus fazeres e saberes 
específicos.  
 
Diante dessa perspectiva, vale frisar a importância de considerar tanto a memória quanto as 
relações de gênero, a sexualidade e o Eros, estes últimos considerados como dispositivos 
preferenciais de dominação e discriminação sociais, tanto nas políticas públicas educacionais, 
quanto no âmbito das pesquisas acadêmicas, voltadas à formação inicial e continuada de 
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professores, que se subtraem em discuti-los, em tempos em que se faz mais do que necessário 
rachar as palavras ou as frases para delas extrair os enunciados (DELEUZE, 1998, p.120), como 
forma de se possibilitarem outras descrições, novas/outras análises capazes de permitirem que 
descentramentos e desconstruções ocorram capazes de anunciar uma outra narrativa para a 
formação docente.  
 
Nas tarefas que utilizamos para fazer despontar os icebergs da recordação, também, em nossas 
salas de aula, ouvimos falar os homens, jovens futuros professores, de modo a compararmos em 
suas narrativas, ainda que breves, o muito ou pouco que nos têm a dizer sobre o lugar social e 
cultural de onde falam e que têm como fundamento os significados que se originaram em discursos 
de variadas agências de dominação. 
 
Evidenciam-se nas narrativas femininas, com freqüência, a idéia do compromisso social com os 
desprotegidos e marginalizados que se devem materializar em ajudas, como dizem: “ensinar a 

pescar e não dar o peixe” e muitas outras formas de discursos semelhantes, que a meu ver, surgem 
como produto de experiências de si sobre si mesmo e vivências alteritárias fundamentadas nos 
laços concretos de vivências. Conta-nos J. a descoberta de que gostaria de ser professora. 
Observem em sua fala a idéia presente do engajamento, compromisso e amor ao outro. 

 
[...]  na 5a serie quando eu comecei a apresentar os meus trabalhos, aconteceu uma coisa 
que eu gravei pro resto da minha vida, o professor de ciências virou pra mim e falou assim 
‘você vai ser professora’. Aí eu falei assim ‘eu professora, de jeito nenhum. Eu professora, 
não é legal, eu acho que não é minha praia não’ ‘Não, você vai ser professora, pelo seu 
jeito eu acho que você vai ser professora’, eu não liguei muito pra aquilo...(...) eu acho que 
o que ele quis passar pra mim, o que ficou pra mim, foi a maneira como eu falava, como eu 
explicava né, então isso eu acho que disse pra ele que eu tinha esse jeito. Não sei dizer 
direito, explicar se é, ou não é ter jeito, eu acho que todo mundo que tem boa vontade de 
ajudar o outro, de orientar o outro em alguma coisa, eu acho que esse seria o jeito, né. Eu 
acho que embora ser professora seja uma profissão, ela só se dá se ela é feita com amor, 
e quando a gente tem amor eu acho que as coisas fluem melhor. 

 
Assim, imaginação, emoção, amor, prazer e partilha, centelhas se fizeram para além daquilo que era 
visível. Aqui, as palavras e frases que expressam significados, sentimentos e desejos que se ligam 
ao Eros, enquanto vontade intensa e força vital criadora foram postas à luz e desdobradas. Não 
podemos esquecer que é a partir desse Eros que entramos nos domínios da linguagem, 
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construindo-nos como seres incompletos, seres de desejo, onde a falta é seu núcleo primordial, na 
medida em que nos conhecemos e, só nos conhecemos, sendo tocados e afetados pelo(s) outro(s). 
Diante dessa reflexão, a importância desse elo de contribuição à mudança que não pode ser tomado 
sob o manto das idéias de um Eros destrutivo dos imperativos da moral religiosa e da alma humana. 
 
É certo que muitas lutas e liberações foram conquistadas em relação ao poder masculino e que foi 
preciso tornar possível à liberação de uma moral opressiva que concerne à heterossexualidade e 
homossexualidade. Entretanto, não é tão certo que essa liberação tenha feito surgir um ser mais 
feliz e completo, pleno de sexualidade e situado em lugar simétrico em relação ao poder, como pode 
ser constatado na narrativa de B. quanto à virgindade e ao relacionamento com o outro a partir do 
casamento. 

 
[...] A virgindade não é tão marcante - é mera relação. Acho que a mulher deve dar e 
receber companheirismo, amor , fidelidade. Dar o que receber. Quando minha mãe fala 
disso, ela me lembra algo que está na sociedade - o homem quer a mulher virgem, pura. 
Acho que é um alerta. (professora do município e aluna de pedagogia, narrando o que 
pensa sobre a virgindade e as relações de gênero, 1999) 
 
[...] a família também coloca alguns limites, né. Dizendo o que se deve e o que não se deve 
fazer. Eu me sinto livre pra poder ter a vida que eu acho que devo. Hoje eu ainda sou 
virgem, mas eu tenho consciência de que eu não transei ainda com o meu namorado por 
uma questão de consciência minha, não porque os meus pais não vão gostar, ou por conta 
da igreja, porque as minhas amigas da igreja têm uma historia de vida bem diferente da 
minha. Mas, entendeu, eu quero fazer consciente pra dizer pra qualquer um depois que fiz. 
Eu não quero que seja aquela coisa como o meu namorico de antigamente que era aquela 
coisa escondida. Não que eu deva espalhar pra todo mundo quando eu fizer, mas que eu 
me sinta a vontade pra tá conversando abertamente sobre isso.Eu acho que até alguns 
anos atrás era por conta da minha família, hoje já é uma decisão minha. Claro que antes 
de fazer, se fosse alguns anos atrás, eu ia pensar dez milhões de vezes porque meu pai 
podia me por pra fora de casa ou coisas desse tipo, mas hoje eu já me sinto autônoma pra 
tomar qualquer decisão. (J) aluna e professora de escola pública, narrando seus 
sentimentos em manter-se virgem, 2000) 

 
A virgindade colocada em ambas as narrativas parece ligar-se diretamente às narrativas românticas, 
ouvidas e narradas ao longo de suas vidas. Nestas narrativas, não só em relação às vidas pessoais, 
mas também enquanto profissionais, são colocadas as alternativas para si, para o(s) outro(s) de seu 
grupo e para a sociedade. Amor-próprio, amor de si, amor do outro e pelo outro, afetos e 
sentimentos vão confirmando a unidade do(s) sujeito(s) - professoras - que se reconhecem nas e 
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através de suas práticas de vida e escolares, deixadas transparecer a partir do viés romântico, 
incorporado em sua educação. 
 

                                              
 

Tela que representa uma cena de costumes. Temática brasileira do amor romântico. 

 
Associar romantismo à virgindade, mesmo com nova roupagem frente às transformações, 
produzidas pela tecnologia contemporânea, pode levar-nos, através da esteira da história, aos 
ensaios dos primeiros padres da igreja, que associavam a virgindade desde o espírito anti-

matrimonial do cristianismo primitivo à poética medieval, levando-nos para mais perto daquela outra 

face da questão dos sexos na literatura da Idade Média – o amor cortês, amor de renúncia, amor de 

sublimação (BLOCH,1995). 
 
Como vemos, a liberação abre um campo para a existência de novas relações de poder, como 
argumenta Foucault. Novas relações que se devem orientar pelas práticas da liberdade e não por 
discursos e práticas de liberação que as reduzem. É preciso tomá-las como condição política e 
histórica para as práticas de liberdade e, a partir daí, pensar em transformações e mudanças 
radicais. 

 
Como isso se dá? Como se deu, vem se sustentando e por quê? São as perguntas que deixo 
como questionamentos basilares, nesta tese, onde comecei percorrendo a trajetória e os 
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movimentos de um modo de problematização do lugar ocupado pela sexualidade, problematizando 
a formação docente em sua relação com os regimes de verdade sobre o sexual e a educação das 
jovens mulheres professoras.  
 
Nas falas e narrativas, ouvidas e analisadas, observei que o ‘ser professor’ não surge em suas vidas 
de forma naturalizada nem, talvez, como uma opção individual em sua essência. O ‘ser professor’, 
mais que uma escolha profissional, perpassou muitos outros caminhos, não tão lineares, como 
tantas vezes pensamos. Aparecem imbricados de questões mais profundas que envolvem a 
sexualidade, as condições de gênero; de garantia da ocupação/ampliação do espaço público; de fé 
na possibilidade política de interferência e modificação deste espaço; religiosa, relacionada à idéia 
romântica e ética em fazer algo para o bem comum; cultural, ligada  às expectativas do papel que a 
família e a sociedade esperam/reservam para a mulher; política, associada ao compromisso e à 
idéia de que a escola é o locus de transformação social.  

 
[…] As crianças eram muito difíceis, muita miséria, comecei a tomar gosto e a questão da 
educação virou uma luta política - eu nunca gostei de dar aulas, mas eu faço e faço bem 
feito porque acho que estou contribuindo de alguma forma com aquela turma que está ali. 
Não tenho idéia de que vou mudar o mundo, mas para aquelas crianças acho que alguma 
coisa vou mudar (A, aluna e professora do município do RJ) 

 
Em todas as falas muita emoção, sentimentos, desejos, pensamentos, ebulição de vontades 
conjugadas a uma fusão dinâmica de marcas de si e do(s) outro(s) acumuladas ao longo das 
histórias de cada uma das professoras, permitindo diferenciá-las e identificá-las em seu grupo de 
pertencimento, de maneira inconfundível.  

 

Também está muito presente, nestas narrativas, a visão romântica do passado/ presente/ futuro. 
Talvez a reconstrução de um romantismo adolescente, repleto de desejos de um futuro antecipado 
em que o sucesso pedagógico, obtido hoje, anuncie uma materialidade concreta e definitiva no 
futuro da escola pública.  
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Confirmando esta hipótese, a fala anterior de A supera a visão ingênua da força da escola na 
transformação social, ainda presente nos discursos dominantes. O que se torna importante é que 
este romantismo, que exalta as ciências do espírito (ROM:585), entrelaçado a maiores 
possibilidades de liberdade e autonomia, vem conferir aos discursos e às ações, aí embutidas, 
menores expectativas e menos ansiedades com os resultados dos alunos, favorecendo a superação 
de uma ação menos autoritária. 
 
Vivenciando ambientes de maior abertura, participação e decisão estas jovens professoras vão 
construindo seu vir-a-ser e suas identidades de forma mais consistente e transformante, vão aos 
poucos tomando consciência de seus horizontes históricos de luta, acreditando em poder interferir, 
efetivamente, nas mudanças sociais e culturais. Todavia, em muitos aspectos não conseguem 
libertar-se de certos preconceitos, associados aos valores arcaicos impostos pela família e pela 
sociedade, nem mesmo quando tecem críticas aos pais frente a comportamentos que consideram 
ultrapassados.  
 
Como vemos, B em fala sobre a virgindade apesar de estar vivendo uma época em que valores 
como estes são quebrados, traz incorporado em seu discurso o ethos masculino e machista em que 
à mulher cabe o papel de doar e ao homem, receber, ou mais que receber, usar. A virgindade ainda 
é vista como entrega, sua chave é a pureza, e não é entendida como parte da experiência sexual 
cotidiana, mas como um momento de circunstâncias de escolhas certas: tem que ser aquele do qual 

eu gostar muito, afirma, também, A. A perfeição como fonte de desejo, não só é parte integrante do 
paradoxo colocado de que a virgindade não pode afirmar sua transcendência do desejo sem criar, 
simultaneamente, um desejo por tal transcendência, equivalente da corrente misogênica medieval e 
correlata da exortação da castidade - elemento essencial do romance cortês e que parece não ter se 
esgotado do imaginário das nossas jovens – Sublimação??? 
 
A emergência dos ideais do amor intimamente relacionados aos valores religiosos, culturais e 
étnicos diversos marca desejos e vontades em cada subjetividade construída. O preceito de que é 
preciso devotar-se como forma de alcançar o auto-reconhecimento e/ou reconhecimento do(s) 
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outro(s), questão altamente sexista ainda na Idade Média, muitas vezes em nossa história se 
associou à idéia de ligação às divindades – a virgem estava acima de qualquer suspeita – e à idéia 
de um Deus sempre presente, tornando-se como uma espécie de mística que liga a mulher ao seu 
fazer de forma incontestável. Altruísmo ? Amor de si/amor do outro? Solidariedade? Feminilidade ? 
Ou quem sabe uma pitada de cada coisa? Possivelmente.  
 
Na crítica que A elabora ao apontar o sacrifício que fez sua mãe diante do casamento, uma história 
de romantismo e supressão histórica de liberdade; 

 
Minha mãe antes de casar trabalhava numa venda. Sempre foi muito dinâmica e muito boa 
vendedora. Depois que ela veio para o Rio não tinha tanto o que fazer e passou a ler muito - 
Ágatha Christie, Sabrina, Sheldon, Shakespeare, lê de tudo. Meu pai é contra que ela estude. 
Ele fez duas faculdades desde que chegou ao Rio mas não quer que minha mãe estude. 

 

Na narrativa de B, versando sobre sua opção pela profissão, também a presença da mãe, 
juntamente com seu romantismo e renúncia que a envolve como figura marcante em sua vida:  
 

Acho que foi minha mãe mesmo. Ela fez normal, achei que podia fazer como minha mãe - 
contar historinha  de 1ª à 4ª , e as coisas que minha mãe contava. Ela teve que largar por 
causa do casamento, trabalhou muito pouco mas tinha muita saudade do prazer que tinha 
em estar com as pessoas, saber do que estava acontecendo - me inspirei na minha mãe e 
nas conversas da família que eram bastante politizadas. (…) Minha mãe contava histórias 
e cantava músicas do Roberto Carlos para que eu dormisse. Até lembro de muita. 

 
Tecendo estas críticas ao conjunto das entrevistas que realizei foi possível arriscar outra direção ao 
caminho. Não mais ouvimos denúncias, transformando-se os anúncios e conversas em ações 
efetivas de luta e de reversão do processo de desmonte da escola pública, como possibilidades 
efetivas. Aqui o romantismo se volta para aspirações mais concretas. Romantismo e amor 
impulsionam o fazer para a emancipação. Todavia indícios nos discursos enunciativos e nas relações 
de forças utilizadas indicam os fios que se foram tecendo, passíveis de serem encontrados em um 
passado de crenças morais arraigadas e ainda assumidas.   
 
Como Thompson, citado por Giddens(1993), descobri que as jovens professoras com as quais 
dialoguei lutam muito menos  para conquistar um pouco mais de independência sexual, enquanto as 
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mais velhas, participaram/participam de lutas, sem conseguir escapar, em sua maioria, de certos 
tabus, submetidas, ainda, ao poder masculino, do pai ou dos parceiros:(…) noções de convivência, do 

que é certo e do que é errado, do que eu posso fazer e do que eu não posso, isto foi realmente consolidado na família. 

O meu pai, ele era o centro, a minha mãe era uma figura muito apagada. (afirma uma professora mais velha em 
curso de formação continuada) 

 

Como podemos apreciar, as professoras em suas falas consideram as diferenças de tempos-
espaços vivenciados, entretanto têm diante de si o problema de fazer algo diante do comportamento 
masculino, que carrega ainda as reminiscências de um passado de glórias sexuais sobre as 
mulheres. Todavia, não deixa de ser uma boa percepção identificarmos que nas vozes masculinas, 
como sinaliza Giddens, em certo sentido os homens estão vindo a reboque nas mudanças que têm 
ocorrido, desde o século XVIII, o que difere de hoje, quando os homens estão descobrindo que eles 

próprios são homens e que possuem uma masculinidade problemática. Giddens, alerta, ainda, que 
em épocas anteriores, os homens assumiram que suas atividades constituíam a história, enquanto 

as mulheres existiam quase atemporalmente, fazendo a mesma coisa que sempre fizeram questão 
esta legitimada pelas enunciações discursivas institucionais que formulam leis e fazem mudar 
comportamentos (GIDDENS, 1993, p.69-70). 
 

As jovens professoras, contrariamente, vêem com clareza o rompimento do acordo tácito do 
compromisso masculino com os relacionamentos através da conexão sexo-reprodução, que se vem 
construindo a partir das novas tecnologias da contracepção e dos movimentos feministas, fato que 
vem requerendo delas tanto a reconstrução da idéia do sexo, do romance e da intimidade, como 

uma renegociação entre os sexos, principalmente naquilo que se refere ao matrimônio 
(THOMPSON, p.61-62, citado por GIDDENS,1993 ). 
 

A idéia de romance, de amor e sexo, não se liga mais à idéia de permanência. O casamento não é 
mais visto como caminho único da experiência amorosa e sexual. Virtualmente, o trabalho 
remunerado e a independência financeira têm se constituído base da autonomia pretendida, assim 
nos dizem: 
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Hoje, não rola muito de casamento, não. Estava noiva e no final da semana terminei o 
noivado. Ele não tinha nada a ver comigo. Ele tinha outra idéia do casamento, uma coisa 
de machismo, de achar que tinha que tratar a mulher mal, que tem que aceitar o que é 
imposto. 
 
O problema que eu tenho em casa com meu pai foi me direcionando para este problema 
da mulher - não era só eu que passava, é com colega, com patrão, com o pai, você não 
consegue entender como enfrentar isso a todo momento. Comecei a estudar muito e 
refletir, comecei a ver como tratava as crianças e ver que tratava diferente. Fila de menino 
e menina, acabei com isso, agora é por ordem de chegada. Não é assim que é na vida? 
Vemos as coisas erradas e não sabemos o que fazer, na verdade o estudo é que pode 
ajudar. Gosto muito de aprender. Tenho muita coisa reprimida dentro de mim, por conta de 
meu pai, da igreja…  

 

Estas falas confirmam o que já esperava: Na última geração, a libertação da casa paterna e o 
encontro com a independência do ethos familiar original não mais coincidem com o casamento. Este 
deixa de ocupar um lugar central na vida das mulheres, elas querem viver suas próprias vidas, 
sentirem-se independentes e, possivelmente ‘construir’ uma relação afetiva que não passe 
necessariamente pelo casamento.  
 

Em contrapartida, para as gerações anteriores, o casamento era tido como um valor e ocupava lugar 
central no imaginário da sociedade, da família, e, conseqüentemente, das mulheres educadas e 
ditas “de família”. O que não ocorria com os homens formados neste mesmo espaço/tempo. Para 
eles, a identificação com o mundo exterior não se ligava exclusivamente ao estabelecimento de 
relações afetivas. Thompson, nos ensina que, enquanto as narrativas dos homens se prendem ao 
eu, as narrativas femininas se colocam na perspectiva do nós. O que pode indicar uma perspectiva 
diferenciada para a idéia de solidariedade que desejo aprofundar em trabalho próximo, mas que se 
reforça na fala da entrevistada A, ao solidarizar-se com os alunos. 
 

Gosto de trabalhar com crianças renitentes - acho que existe alguma coisa nesse percurso 
que precisa ser trabalhado Eles têm preconceito de que são burros acho que existe 
alguma coisa que ficou perdido neste meio aí, que eu posso ajudar. Não tenho 
preconceitos. Eu sou professora e tenho que saber fazer isso. 

 

Ao longo deste contar/recontar fragmentos da história das professoras e colocá-los em diálogo, muito 
das minhas (nossas) histórias, das minhas (nossas) gerações também estiveram presentes, 
mostrando, mais uma vez, o emaranhado em que a história se faz, em sua complexidade e 
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movimento, sem considerar os a prioris, na construção de subjetividades que conformam e 
confirmam determinadas ações profissionais, dentre elas aquelas que têm o gênero e a submissão 
da mulher – graça, perfeição, pureza - como pressuposto de políticas para desqualificar e negar. 
Como ressaltou V, quanto ao ideal (atendido) de seu pai em V: (…) Ainda pensava nos anos dourados,  

tinha que ser o Instituto de Educação - me chamou atenção aquela entrada,  entrei lá e gostei, tinha sala de balé, sempre 

quis ser dançarina - o IERJ não estava tão caído como hoje (Narrava V, nossa jovem aluna-professora, 1999, 6º período) 

 

4.6 Lógica dos Sentidos, Sexualidade, Conhecimento e Educação de 

Gênero: Questões Nascentes 

 
Pensar sobre as questões nascentes à temática que aqui se movimenta é pensar a idéia de 
paradoxo, que nos traz Deleuze, é pensá-lo não como contradição, mas como subversão dos 
sentidos, como aquele que aponta para o múltiplo para a pluralidade, presente nos processos 
educativos. Será optar por não separar direções, nem instaurar sentido único às nossas ações 
educativas e de pesquisas, nem mesmo nos deixarmos iludir por belas idéias e “sérios” 
pensamentos que não são capazes de resolver os problemas concretos que afetam nossas vidas 
cotidianas que se entrelaçam no dia a dia de cada uma de nós em nossa tarefa educativa, como 
quem aprende e, também, ensina.  
 
Se o paradoxo é tudo aquilo que se opõe à doxa, aos seus dois principais sentidos – o bom senso e 
o senso comum –, a ele não cabe invocá-lo como sinônimo de contraditório, mas sim como 
princípio que nos permite chegar à gênese da contradição e, a partir daí, melhor compreender a 
realidade. Se ao primeiro corresponde uma direção determinada, sentido único que expressa uma 
ordem de acordo com a qual nela se precisa fixar, ao segundo se compreende aquele que identifica 
e reconhece, portanto, este é subjetivo por excelência e, nele se podem esconder faculdades 
diversas em  relação à alma, ao corpo e a tudo aquilo que se refere à unidade capaz de dizer EU 
SOU (DELEUZE, 2000, p.77-84). 
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Se esse mesmo senso comum, ao subsumir a diversidade que nos é sempre dada, passa a referir 
a tudo e a todos de forma particularizada ou, a uma forma individualizada de ver o mundo, igualando 
a tudo em uma superfície frágil, ameaçadora e esquizofrênica que fazem com que as diferenças 

desapareçam como num toque de mágica. Ao bom senso cabe disciplinar, ordenar, e, mesmo, 
classificar a partir do primeiro, por vezes, cristalizando-o, emoldurado que é por tradições e 
concepções, muitas vezes ultrapassadas e distantes dos movimentos da realidade concreta que a 
todos envolvem (idem, ibidem, p. 80). 

 
O paradoxo segue direção oposta ao bom senso, sem, certamente se tornar um mau senso. Ele 
caminha do menos diverso ao mais diferenciado, o que possibilita prever e antecipar, mudar e 
transformar as coisas, os espíritos e, mesmo, algumas das tradições e costumes, sem os limites  
impostos por ele, indiferenciado e superficial, que é, mesclado àquilo que não  aprofunda e que não 
chega ao âmago dos problemas.  

 
É, desse lugar, portanto, que falo neste capítulo, inscrevendo com esse eixo epistemológico a 
necessidade de superarmos, tanto o senso comum que nos diz que a sexualidade tem por base um 
conhecimento e saberes que arbitram por si mesmos, quanto o bom senso que aponta para 
soluções únicas e plenas em praticidades que se revestem das fragilidades das superfícies   pouco 
reveladoras da intimidade das realidades diversas, múltiplas e complexas. 
 
É nesse ponto que a Lógica do sentido, elaborados por Deleuze(2000), me  confere os instrumentos 
para melhor defender as hipóteses desta tese, na medida em que o sentido e o não-sentido 
pregnantes nas proposições, nas palavras, nas coisas, nas imagens, nos acontecimentos, na ironia, 
nas singularidades, nos esquecimentos, nas multiplicidades e nos demais elementos de significação 
existem como um modo de co-presença presentes de forma viva e palpável nos documentos e 
narrativas pesquisadas e que indicam a sexualidade trazendo em si a necessidade de subverter os 
sentidos dominantes para criar outros espaços-tempos de existência, como paradoxo. 

 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 4 –LUGAR DA SEXUALIDADE  E DO GÊNERO NA FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

Maria Amelia de Souza Reis         Página 330 
 
 

 

4.6.1 Doxa, Paradoxo e Simulacros nas Imagens Construídas na Formação 

Docente 
 
Podemos supor que, para além dos paradoxos, lugar do desvelamento das subversões dos sentidos 
pregnantes aos saberes e poderes, co-habitantes de regiões ocultadas e/ou esquecidas nas vidas 
das professoras se tornará possível,  partindo da íntima relação teoria e prática inerente ao processo 
de compreensão genealógica da realidade escolar e das vidas e fatos que me são narrados, 
entender o que nos dizem, como por exemplo: a intensividade das vozes que nos falam do 
compromisso com o social e com o(s) outro(s) em uma contemporaneidade onde a despolitização, o 
prazer e o desprazer, bem como, sentimentos complacentes (compensatórios) com os diferentes e 
as diferenças se evidenciam em muitas práticas pedagógicas, afetando emoções  e afetos que 
poderiam, certamente, melhorar as condições de aprendizagem e de ensino. 
 

Compreendendo todas as relações que se constituem plenas em complexidade, multiplicidade e 
pluralidade de sentidos e conhecimentos, trago à nossa reflexão a fala de Marina, mulher e 
senadora que, em um dos momentos mais difíceis  de sua vida no mundo dos homens, apela para a 
poesia, narrando em seus versos, sentimentos de uma vida experienciada entre pólos onde 
germinam contradições, alegrias, sofrimentos, lutas e, também, conquistas. Marina que, como tantas 
outras, pode representar a profundidade de sentimentos, emoções e a profusão de sentidos que se 
acham presentes nas linguagens, bem como na aparência das palavras, argumentos e proposições, 
que certamente, não cabem explicar pela simples relação falso-verdadeiro, mas requer que sejam 
pensados e contextualizados a partir de uma lógica13, que impregnam os textos e as práticas 
pesquisadas. Assim poetizou a senadora: 
 
 

No sofrimento somos Maria, 
Mãe de um Deus assassinado. 
Marias, sem alegria. 
 
 

                                                 
13 A  lógica dos sentidos se vê apenas na condição e colocar entre o sentido e o não-senso um tipo original de relação intrínseca, um 
modo de co-presença. Desse entendimento Deleuze(2000) sugere a concepção do não-senso como  aquele que diz  seu próprio 
sentido. Vide  Décima Primeira Série: do Não-senso,ed. cit., p.69-76. 
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Dor sem futuro ou passado. 
Na renúncia somos Amélias, de uma triste verdade. 
Amélias sem sonho, desejo ou vontade. 
 
No preconceito, Madalenas: ao pecado 
e à culpa predestinadas. 
 
Só no amor temos os nomes 
e as formas de nossa estima; 
Velha mãe, jovem formosa 
e, eternamente, menina. 

 
Nesses versos, de muitos ao mesmo tempo, Marina é o que é, ser tudo e nada ser, bem como ser, 
simultaneamente, um e outro; uma coisa e outra, ao mesmo tempo, no mesmo agora. Como a 
menina Alice da obra de Lewis Carrol, que em seu crescimento se torna maior e, ao mesmo tempo, 
menor do que é simultaneamente, ou entendido de maneira inversa, é maior agora e menor do que 
era antes. Marina consigna como o exemplo, o primeiro dos paradoxos, afirmado por Deleuze, o do 
puro devir, como afirmação dos dois sentidos ao mesmo tempo e força pregnante para os avanços, 
já que o devir não suportaria distinguir o antes do depois, nem o passado do futuro, mas afirmar um 
sentido determinado em todas as coisas.  
 
O paradoxo do puro devir, com sua capacidade de furtar-se ao presente, é identidade infinita e é, 
também, a linguagem que fixa os seus limites nas narrativas das mulheres (Marias, sem alegria), 
mas que também os ultrapassa e os entrega ao equivalente infinito de um devir ilimitado (Dor sem 

futuro ou passado; Amélias sem sonho, desejo ou vontade). E, sob todas as inversões que 
transparecem nos versos, os paradoxos em suas evidências: ser uma e ser outra, ser mãe e ser 

pecado predestinado, ser menina e ser velha. 

 
Como efeitos dos sentidos, a presença do sem sentido, da identidade infinita, impessoal, torna 
presente o reforço constante aos nomes próprios em que deixa escapar a preocupação com a perda 
do substantivo mulher-singularidade que se encarna em um saber genérico de nomes gerais, 
diferentemente da preocupação em trazer o nome próprio capaz de conservar uma relação 
constante, que é permanência em cada uma (de nós), Marias e Amélias, Madalenas e Divas em 
suas resistências e as culpas, produto de uma educação restritiva, punitiva  e arbitrária. 
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Como na singularidade dos paradoxos nada começa ou acaba, tudo vai no sentido do futuro e do 
passado ao mesmo tempo e, quando o sentido não tem direção, nos ensina Deleuze, ele é só 
sentido e, como não ter sentido  é característica do próprio sentido, não se deve insistir no fato de 
se ter bom ou mal sentido, são as duas coisas ao mesmo tempo. Daí, reforçarmos a concepção 
deleuzeana de paradoxo como auxilio à busca genealógica das possibilidades encontradas nas 
narrativas, documentos gráficos, poesias e resumidas biografias elaboradas em sala de aula pelas 
alunas-professoras e professoras em formação continuada pesquisadas, reafirmando  nas trilhas 
perseguidas por Deleuze que a força do paradoxo reside em que eles não são contraditórios, mas 
nos fazem assistir à gênese das contradições, este o grande desafio desta tese (Deleuze: 77). 
 
Se o passado-futuro se tornam termos alongados no tempo, estará o presente subsumido no tempo-
espaço da vida de escola e/ou na vida das professoras? Nossa experiência indica, como ouvintes 
que somos do dia a dia da escola, bem como daquilo que nossas pesquisadas falam em suas 
biografias, que nesses tempos-espaços de vida e trabalho muito se aguarda que o presente se 
esgote, presas que (são) somos da esperança por dias melhores e submetidas às reminiscências 
de um tempo vivenciado, mas que se esgotou em nossa história sem final. 
 
Viver o dia a dia, afirmam, é almejar com redobrada confiança melhores condições de trabalho e 
remuneração na escola pública, expectativas que se fundamentam em discursos sobre uma  escola 
exemplarmente idealizada, não obstante profundos ferimentos, fantasmas e marcas se ocultem 
subsumidos sob os feitiços e simulacros de políticas públicas alvissareiras em que se profetizam um 
futuro de igualdades de condições e simetrias extensivas a todos.  
 
Deste modo, em virtude de uma rapidez que nos faz ser e agir abaixo do mínimo esperado, pouco 
nos prendemos ao presente que se tem pautado pela efemeridade. O movimento incessante da vida 
nos indica que logo o agora que se faz presente, transmuta-se, como lugar onde o múltiplo é 
afirmado, e o futuro como campo de possibilidades do diverso, a ser materializado pela esperança, 
pela alegria, compartilhamentos, felicidade e prazer na vida cotidiana escolar e, nas singularidades 
que se projetam. 
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E, nesse passado-presente-futuro que os inúmeros paradoxos que inundam(ram) a luta inacabada 
das mulheres e do feminismo no Ocidente. É, ainda, nele que as mulheres professoras conseguem 
conservar seu otimismo e compromissos com aqueles que pouco podem e conhecem da cultura 
universal contemporânea. É, ainda neste diapasão que percorro um pouco da história das mulheres 
para ampliar o espectro das análises que elaboro. 
 
 

4.6.2  Sexualidade, Mulher, Educação e a Subversão dos Sentidos 
 

 
 
Lasch( 2000), ao investigar sobre afirmações já consagradas, dentre estas, aquela que afirma que a 
sociedade ocidental sempre foi masculina e, que o poder político, em todas as esferas sociais 
sempre esteve nas mãos dos homens, aponta para figuras de mulheres e realizações femininas que 
marcaram o cotidiano em transformação. Desde o campo da intimidade como da medicalização da 
vida diária que atingiu fartamente seus corpos e de suas crianças, das idéias às práticas do 
matrimônio, inclusive a presença feminina no campo do político partidário nos indica que, muitas 
mulheres, não obstante excluídas do rol das senhoras decentes exerciam como concubinas e, 
mesmo, no papel marginalizado da prostituição elemento importante no campo político ao reunirem 
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em seus saraus e festas homens influentes que junto com elas lhes traçavam rumos importantes às 
ações políticas e incapazes de repetir em casa14. 
 
O paradoxo15 que nos é mostrado indica um passado onde a presença da mulher é co-participe da 
construção da nova ordem burguesa, o que fundamenta a convicção de que a história das mulheres 
é inseparável do contexto de nossa história cultural, não apenas isso, se constitui uma 
especialidade na história ocidental, porquanto por meio da aproximação entre estima e desejo 
sexual, a institucionalização das relações sexuais e afetivas, retratadas na legislação sobre o 
casamento e a imposição do ordenamento indispensável ao novo regime produtivo de modo a 
efetivar-se a construção e afirmação da ordem burguesa nas relações familiares, as mulheres têm 
seu papel de importância.  
 
Na época em que se definiam os padrões da classe média, tais comportamentos se tornaram 
indispensáveis na superação dos modelos e privilégios da aristocracia que serviam de suporte 
social e econômico para a produção e para o consumo em recém expansão. Habilitavam-se, pois, 
as mulheres, para os cuidados da família de modo a serem educadas as novas gerações de 
trabalhadores e consumidores, sem deixar de lado, que sua participação pudesse ir além disso, não 
obstante, estratégias de poder e controle se exercitassem para que a participação delas, na esfera 
pública não fosse acintosamente percebida, à exemplo de discursos que glorificavam a maternidade 
e a atuação feminina na vida doméstica e urbana, locus de exclusividade fora das altas rodas das 
decisões políticas.  
 
Em suma, Lach ratifica a noção de paradoxo, na medida em que verifica que ao mesmo tempo, nos 
finais do século XIX e início dos anos XX, por um lado, os discursos eram formulados a partir de um 
senso comum vulgar que acirrava a distinção entre o trabalho feminino e masculino, trabalho 
profissional exercido pelos homens e o privado no lar exercido pelas mulheres, por outro lado, o 

                                                 
14 Fato comum à época do Brasil Colônia e nos idos do Brasil Império onde essas mulheres fortes e de grande personalidade agiam 
interferindo no processo político em suas épocas. 
15 Enfatizado como subversão do senso comum e do bom senso, como já indiquei anteriormente. 
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bom senso se aliava a uma visão extremada de que o espaço doméstico deveria estar protegido 
dos embates e da impessoalidade do mercado.   
 
Ainda, na tentativa de articular os temas propostos: paradoxo, educação, mulher e sexualidade 
evoco nos estudos de Jurandir Freire Costa (1999)16 sobre a gênese do amor romântico, alguns 
outros paradoxos que se presentificam em nossa vida cotidiana em sociedade. Por exemplo, nos 
lembra que pensamo-nos narcisistas, egoístas e descompromissados com o outro, como designa o 
senso comum, por outro lado, o bom senso vive a nos perguntar se conseguiremos sobreviver ao 
desmoronamento do poder patriarcal e, sobretudo, sobretudo à nossa paixão pelo efêmero. 
 
Em sua gênese histórica o amor se manifestou em forma de renúncias, devaneios, esperanças no 
futuro e agradáveis lembranças do passado. Diz-se da repressão sexual, contestada por Foucault, 
que a sexualidade da mulher se constituía como dispositivo do poder do Estado e do poder do mais 
forte sobre o fraco, todavia, Freire Costa,  ao analisar a mítica cristã e o amor cortês faz referência a 
alguns casos paradigmáticos em que demonstra a construção de sujeitos, articulada à crença de 
que o amor era o valor que dava sentido às suas vidas e conferia à mulher certo poder sobre o 
amante, daí evocar o Código do Amor e seus tribunais, encontrados em manuscritos do século XII e 
liderados por mulheres que estabeleciam sanções aos homens que deixassem alguma disposição 
arbitrada pela dama amada sem atendimento. Ou seja, a esperança em contar com o amor da 
dama impunha ao cavaleiro um compromisso solene, cujo descumprimento o tornaria indigno do 
amor de sua amada (COSTA, J.F.,1999, p.45-49). 
 
Retomando Deleuze e tomando de volta a noção de paradoxo é possível vislumbrar que tal 
idealização que parte de imagens que saltam do passado para o futuro, ressurgindo na brevidade 
do presente fugaz, torna evidente a factuabilidade das teses que o filósofo que sustenta, de que é 
na singularidade dos paradoxos inerentes à vida humana, que tudo se vê, dirigindo-se no sentido do 
futuro e do passado ao mesmo tempo, ficando o presente como espaço que se alonga no tempo.  
                                                 
16 Jurandir Freire Costa (1999) descreve as grandes correntes que moldaram o amor romântico, e passando pelas concepções 
platônica de Eros e cristã racionalista do amor caritas, chega do amor cortês ao pensamento filosófico-político e ao advento do 
romantismo literário-filosófico.  



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 4 –LUGAR DA SEXUALIDADE  E DO GÊNERO NA FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

Maria Amelia de Souza Reis         Página 336 
 
 

 

 

Se o presente é dimensão efêmera, mas que nos permite apreender, na busca, muitos dos  sem-
sentidos, dos sensos comuns imanentes às próprias culturas, atualmente massificadas pela mass 

media e pela presença em todos os setores da vida contemporânea ao desenvolvimento crescente 
da ciência e das novas tecnologias, a de se afirmar que tais novidades, incorporadas ao contexto 
social vão se inscrevendo nas narrativas17 das professoras pertencentes às camadas, popular e 
média empobrecida, juntamente com os não sensos, que de forma exemplar, reabilito do que nos 
contou a aluna-professora anteriormente citada: entrei lá e gostei, tinha sala de balé, sempre quis 

ser dançarina. (Grifos meus).  
 
Interessante observar a superação do desejo de ser dançarina pelas condições socio-culturais 
estabelecidas e como estas, mudaram-lhe os rumos de sua história. Ser professora, naquele 
momento, conforme afirmou, era a possibilidade única e consistente de ingressar com mais rapidez 
no mundo do trabalho  o que implicou, também, aprender a gostar do que fazia/faz e ingressar 
numa escola normal e, atualmente, ser uma docente que realiza seu trabalho com tenacidade e 
compromisso social, como nos mostra, uma outra aluna-professora de escola do município do Rio 
de Janeiro:  
 

[…] As crianças eram muito difíceis, muita miséria, comecei a tomar gosto e a questão da 
educação virou uma luta política - eu nunca gostei de dar aulas, mas eu faço e faço bem 
feito porque acho que estou contribuindo de alguma forma com aquela turma que está ali. 
Não tenho idéia de que vou mudar o mundo, mas para aquelas crianças acho que alguma 
coisa vou mudar. Meu professor de francês falava uma coisa: - Faça o que fizer, faça bem 
feito. (Narrativa colhida em 1999) 

 
Analisando as falas das professoras e suas práticas cotidianas como alunas e seus relatos na 
prática escolar me levou a perceber que aquelas que demonstram um compromisso político com a 
educação, na maioria das vezes, são as que não separam os saberes construídos nos cursos de 
formação, os saberes do cotidiano e os que histórica, social e culturalmente constroem em suas 
vidas e /ou militâncias políticas. 
 

                                                 

17 Recorda-nos Benjamin( 1993, p.197) “[... ] a experiência da arte de narrar está em vias de  extinção. São cada vez mais raras as 
pessoas que sabem narrar devidamente”. ( Grifos meus) 
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Essas professoras questionam tais saberes e permitem que seus alunos o façam; são aquelas que 
não negam suas origens, culturas e classe social. Falam dos lugares-espaços que ocupam, 
possibilitando em seu trabalho escolar o aflorar das diferenças em sala de aula. Enfim, são as jovens 
professoras, que não tendo perdido de vista a noção de que seus conhecimentos e saberes são 
produtos das condições em que vivem, das tradições que carregam de sua cultura e dos estudos 
que realizam, que têm as melhores condições de intervir, juntamente com os alunos das camadas 
populares que acorrerem à escola pública à procura de um espaço mais amplo de luta por uma 
sociedade mais humana e mais justa, onde todos, sendo cidadãos, sejam reconhecidos como tal. 
Visão que se revigora na fala da aluna citada anteriormente (…) quero que elas (as normalistas a 
quem deseja ensinar) participem da construção de uma outra escola, para o III Milênio, voltada para 

a ética, para a valorização ecológica e saibam  o quanto é importante uma criança aprender tudo isto 

na escola”, e que hoje se reforça nos muitos relatos de K. coletados recentemente: (...) eu não sabia 

o que era Pedagogia. Aí, eu fui procurar saber o que era aquilo, e vi uma frase que  dizia assim e 

representava a pedagogia: “ Você não dá o peixe tem que ensinar a pescar”. Eu passei minha vida 

toda procurando alguma coisa que dá o peixe e descobri que o que eu queria não era dar o peixe, 

era ensinar a pescar. Acho que já tinha esse lado de ajudar as pessoas, sabe? 

 

Constatamos em muitas das narrativas ouvidas, muitas contradições  e contestações, que vão 
moldando e afirmando  subjetividades como produto dos inúmeros e múltiplos processos de 
subjetivação, cujos efeitos podem se presentificar, na escola, através de subtrações e simulacros 
que concretizam na vida de aprendentes e ensinantes. Condicionantes que  afastam as 
possibilidades da qualidade crítica necessária e, maioria das vezes, se sedimenta na exclusão de 
muitos temas considerados, ainda em nosso tempo pelos arquitetos dos poderes e dos saberes, 
como perigosos e insidiosos, porém úteis às políticas de controle da vida social, determinantes nas 
políticas públicas educacionais. Tais como, os saberes e conhecimentos que se ligam à existência 
de outros modos e formas culturais, outros que articulam conhecimentos sobre os corpos humanos 
e sua sexualidade, além daqueles que permitem erigir, a partir do amor de si e do amor ao(s) 
outro(s), o erotismo como guia e artífice dos atos de criação e afetos. 
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Tal como sugere Bachelard, nada é fixo, para aquele que, alternadamente, pensa e sonha. Sentido 
da frase que eu alteraria  dizendo: nada é fixo, nem pode ser tomado a priori, para aquele que ao 
mesmo tempo sonha e pensa, sofre e ri, ama e odeia. Por isso, trazer a idéia de paradoxo e, nele, 
tentar aprofundar a identificação dos processos de subjetivação que possibilitaram a construção 
deste ou daquele conhecimento, tendo em vista, que a subversão do senso comum e do bom senso 
traz em si o sentido da transformação que é preciso recuperar. 
 

Assim, pensando trazemos de volta a idéia do devir que nos pode indicar o nascimento de um outro 
discurso, que não é mais aquele da forma nem do informe, é antes de tudo o informal puro, onde 
não mais existem sujeitos dos discursos, e onde,  o não-senso e os sensos não sejam mais 
oposições simples, mas um a presentificar-se no outro. Nem é o homem nem é Deus, tampouco o 
homem no lugar de Deus;  torno, por isso mesmo, a Deleuze e aos sonhos de Nietzsche: 

 

Esse discurso, como produto dos sonhos de Nietzsche, nos conduz ao que restava dos 
monstros que habitam as profundezas e as figuras do céu, tendo como prevalente uma 
singularidade que liberta, anônima e nômade, que percorre todas as coisas, homens, 
plantas e os animais, independentemente, das matérias que lhes deram individuação e das 
formas de sua personalidade: super-homem que não quer dizer outra coisa, senão, o tipo 
superior de tudo aquilo que é (DELEUZE, 2000, p.56). 

 

De modo a finalizar a reflexão sobre o conhecimento e os processos de subjetivação que envolvem 
redes e entrelaçamentos de saberes e poderes, destaquei do artigo escrito por Eugênio Bucci18, as 
referências que coloca acerca dos vários contextos capazes de construir subjetividades tanto 
criminosas como bondosas e religiosas, colocando em cheque os antagonismos que nos fazem 
também contraditórios sob o apelo dos discursos cotidianos. Assim, escreve o colunista do JB, de 
onde retiro parte adequada à reflexão: 
 

[...] Parecia coisa planejada por algum mestre do entretenimento. E não era. Era apenas o 
mundo real, o mundo cão, celebrando sua apoteose: agora com um roteiro magistral. Mas 

                                                 
18 Publicado no Jornal do Brasil de 31/08/2001, sob o título “Quem escreveu esse roteiro”, em que reflete sobre os casos Bravanel 
(família Silvio Santos) e o articula à força da mídia nos dias atuais. 
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quem é o autor desse roteiro? Não é ninguém e, ao mesmo tempo, somos todos nós. Eu 
digo que o autor desse roteiro é o senso comum que unifica as sociedades 
contemporâneas segundo o qual tudo na vida segue a lógica de uma novela, às vezes 
açucarada.. A indústria do entretenimento, com seus longas metragens de tiroteios e 
heróis sádicos, reflete e alimenta esse senso comum. O mercado histérico das 
celebridades também o reforça e expande. Os milionários e famosos conduzem suas 
próprias existências com andamentos grandiloqüentes e lacrimosos, sempre 
escancarados: casamentos publicitários; adultérios eletrificantes, divórcios sensacionais; 
bebedeiras, cirurgias plásticas, Aids, câncer, festins, evasão de divisas. a religião vira uma 
feira lisérgica o crime compensa e dá notoriedade. Sim, o autor desse roteiro alucinado é o 
senso comum da nossa era de pura farsa. (...) A mídia é o Coliseu ...(...)O público já não é 
apenas platéia passiva: é o exército de reserva do coliseu pronto a entrar em cena a 
qualquer instante. Qualquer Zé Ninguém sabe de cor, adivinha o ritmo de cada ato, tem na 
ponta da língua todas as falas antes que sejam escritas...(...) basta a câmera apontar sua 
objetiva para que os comuns do povo caiam em prantos nos enterros dos ilustres (...) basta 
o repórter perguntar para que se responda aquilo que se espera que sinta e, mais ainda, 
encene com toda explicitude os seus sentimentos totais. 

 

Desta forma, o nascimento de um novo discurso, que não é mais da forma nem informe, é antes de 
tudo o informal puro, onde não mais existem sujeitos dos discursos, e onde, o não-senso e o sentido 
não são mais oposições simples, mas um se presentifica no outro. Necessidade também, de 
escapar das fragilidades das superfícies, que inicialmente não são perceptíveis, nem tampouco são 
fáceis de aprofundar.  
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CC  AA  PP  ÍÍ  TT  UU  LL  OO      NNºº  55  

 
 

LUGAR DO SEXUAL NA ESCOLA PÚBLICA 
Lugar/não-lugar do sexual, cotidiano e formação docente 

 
 
5.1 A Arqueologia da Escola Pública do Outro Lado do Espelho 

Atravessado por Alice e Sua Deserotização 
 
Explica Galeano o que considera uma escola do mundo ao avesso: esta é a mais democrática das 
instituições educativas, pois, com a sua varinha mágica que transforma um menino em moeda  
 

Não requer exame de admissão, não cobra matrícula e dita seus cursos, gratuitamente, a 
todos e em todas as partes, assim na terra como no céu: não é por nada que é filha do 
sistema que, pela primeira vez na história da humanidade, conquistou o poder universal. 
Na escola do mundo ao avesso, o chumbo aprende a flutuar e a cortiça a afundar. As 
cobras aprendem a voar e as nuvens a se arrastar pelos caminhos (GALEANO, 
1999,p.19)1. 

 
Nesse contexto, em que se reafirma a exclusão dos já excluídos e se desmobilizam, quase a seu 
termo, os movimentos de luta popular por uma educação pública e democrática para os jovens de 
que falo, trago a problematização da escola pública, em sua versão contemporânea, como 
instituição criada desde a República, mas que se tornou incapaz de realizar as promessas de justiça 
social, igualdade de condições e solidariedade fraternal. Nessas condições, se reforçam, a partir da 
intensificação da fragmentação, individualização do espaço público, da dificuldade de mobilização 
das camadas menos favorecidas na sociedade e a quase impossibilidade de a educação escolar 

                                                           
1  Galeano baseado nos pregões da lanterna mágica do século XVIII. 
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apresentar as condições de reinventar projetos e propostas que aproveitem os projetos inscritos na 

memória pedagógico-social, dotando-os de novas significações, como argumenta Linhares (1994)2. 
 
Para o autor de De pernas pro ar – a escola do mundo ao avesso, a economia internacional realiza 
efetivo terrorismo, expondo seu crime organizado, na medida em que controla, com eficiência, esses 
países em sua pobreza, através da moeda, do comércio e do crédito sempre à disposição daqueles 
que merecem mais por serem “bons pagadores”. A escola pública, que já não é tão importante aos 
empenhos do capital, sucumbe à pobreza geral e ao descrédito de todos pela invisibilidade e 
desesperança de um futuro melhor, que se forma em seu entorno. Haverá saídas para os malogros 
intencionais de agora? Acredito que sim, e não será tarefa fácil, se a coletividade empobrecida, que 
dela muito necessita, continuar na ignorância de seus direitos constitucionais, sem força suficiente 
para exigir a execução das promessas políticas sempre repetidas, porém poucas vezes cumpridas.  
 
Teremos aí nosso quinhão de participação no processo revolucionário de transformações, ainda que 
pequena, mas efetiva na modificação dos cotidianos autoritários, que, na maioria das vezes, 
englobam situações de humilhação, exclusão, atitudes e comportamentos que concretizam, algumas 
vezes, apenas com o olhar, ameaças e desrespeitos, indiferenças e omissão para com o outro que 
sofre ou não tem o sucesso esperado. Instituem-se mecanismos de respostas aos jovens, crianças e 
adolescentes em suas necessidades e inquietações, ou seja: pensar o jovem aluno e a jovem 
professora implica tornar relevantes seus lugares e tempos, suas idéias e práticas, enfim, levá-los a 
compreender que são participantes dessa história que se faz em movimentos  contínuos e não 
lineares. 
  
Em nosso mundo pelo avesso, os mesmos países que pregam a paz mundial são os que fabricam 
as armas, vendendo-as aos que podem pagar mais por elas. Nesse mundo invertido, os mesmos 
que poluem o planeta se movimentam, sempre em relação vantajosa, auferindo lucros nas ações 
que apregoam como salvadoras do mundo ecológico. Nesse mundo às avessas, os jovens ricos são 

                                                           
2 Célia Frazão Linhares, no texto do trabalho apresentado à 17ª Reunião Anual da ANPEd, 1994, Política e ètica: imagens em conflito 
na política educacional, na busca por compreender como as imagens da política podem ser identificadas nas teorias e práticas das 
políticas educacionais contrapondo outras formas possíveis de imagens dominantes. 
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educados de modo a garantir a manutenção do status quo que representam, enquanto os jovens 
pobres vivem à margem, tratados como descartáveis. Já os filhos da classe média são mantidos 
atrelados à televisão, aberta ou a cabo, à Internet e a outros meios de regulação para que aceitem 
sem sofrimento sua vida de coerção e prisioneira das normas, na maioria das vezes, invisíveis a 
seus olhos não críticos. 
 
O receio das elites, quanto às hordas que crescem, fazem que protejam suas famílias com carros 
blindados, cercas eletrificadas, câmeras por todo lado, telefones celulares etc. Vivem esses jovens 
em verdadeiros campos de concentração com seus iguais. Não vivenciam a vida de suas cidades e, 
por isso, não têm identidade local, não pertencem a lugar algum, não contam com as possibilidades 
daqueles que podem/puderam disputar as rivalidades e competições entre os diferentes; na 
verdade, esses jovens são, como nos ensina Galeano (1999) educados na realidade virtual, 

deseducam-se da realidade concreta.  

 

Muito cedo, as crianças e adolescentes pobres reconhecem que sua recompensa é o bom 
comportamento, atenderem aos professores sem contestação, cumprirem todos os deveres que lhes 
forem impostos. A maioria já faz parte da economia globalizada como escravos no trabalho infantil 
explorado pelos donos do dinheiro do mundo, ou são utilizados como aviões nas hordas do tráfico, 
onde enfrentam, desde os 10, 11 anos, a fila de crianças e adolescentes moradores nas favelas e 
nos subúrbios marginalizados esperando por uma oportunidade de fazerem parte da hierarquia do 
tráfico, mesmo reconhecendo os riscos que correm. Afinal, como já nos ensinou Varela (1996, 
p.268): 

O controle individualizado de cada aluno, o arquivamento de sua história familiar e escolar, 
seus antecedentes e expectativas, coexistem com a organização disciplinar que emana 
dos centros de controle e poder e que se presentificam com a introdução de novas 
tecnologias, as transformações da disciplina em regulamentos escritos e uma exata 
distribuição do tempo. Em realidade essa escola empresa mantém e reforça os 
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pressupostos que constituíram o modelo pedagógico construído pelos jesuítas na Contra-
reforma. 3 
 

Para as meninas das camadas sociais mais baixas sobram as mesmas desilusões e discriminações 
das mulheres adultas, sendo, freqüentemente, vítimas de estupros e de uma gravidez que não 
entendem. A prostituição infantil e juvenil é o destino de muitas que saem de casa, algumas vezes, 
vendidas a homens inescrupulosos, outras vezes, para se livrarem das vicissitudes enfrentadas em 
sua própria família. Na maioria das ocasiões, são culpabilizadas por sua própria situação escolar, 
sexual e, mesmo pela própria vida que levam, desregradas em famílias desintegradas. Ou seja, 
culpabiliza-se a própria vítima por sua vitimização. 
 
Afinal, ainda vigem no senso comum as idéias de Augusto Comte, que acreditava na superioridade 
branca e na perpétua infância das mulheres, ambas as concepções legitimadas pela ciência, que, 
através do peso dos cérebros e resultados dos testes de QI, indicavam a inferioridade inevitável dos 
não brancos e das mulheres. 
 
As culturas e as diversas religiosidades diferentes daquelas que representam a cultura européia não 
são consideradas como cultura, nem mesmo suas crenças religiosas, sendo vistas com desprezo, 
expressões de ignorância e de atraso, questão que, efetivamente, implica conseqüências no 
trabalho pedagógico com os alunos da escola pública, principalmente, porque esses jovens já 
trazem em si a gênese de sua desqualificação histórica que a escola, em sua arqueologia, só faz 
reafirmar. 
 
Os meninos das camadas médias, que se pensam mais libertos e desprovidos de possível 
humilhação, possuem, como já vimos, uma liberdade cada vez mais confiscada, por tudo que já 
sinalizamos anteriormente, em meio a essa sociedade que sacraliza a ordem ao mesmo tempo em  

                                                           
3 Julia Varela e Fernando Alvarez (__________p.10) em seu trabalho intitulado Arqueología de la escuela,nos 
traça numa arqueologia da escola desde seus primórdios enquanto instituição e afirmam nossos autores que  
“La escuela nació em el interior de las sociedades estratificadas y jerarquizadas y se há perpetuado hasta 
nuestro dias nuestro dias em unas sociedades que distan de adecuarse ao mandato contxtitucional de justiça e 
igualdad”. 
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que gera a desordem, premida pelo medo de perderem o que já conquistaram, a partir da ciranda  
financeira que acomete, com freqüência, nosso universo financeiro atual. 
 
Nossos jovens recebem continuamente as influências da mass media que determinam 
comportamentos e valores, voltados para a sociedade do consumo. A televisão se incumbe de 
transformar demandas artificiais em necessidades reais.  
 
Como assegura Galeano, a televisão faz um serviço completo, pois não só ensina a confundir 

qualidade de vida com qualidade de coisas, como invade nossas casas com a violência que, 
também, se aprende com os videogames, tão populares entre as crianças das camadas médias em 
seus redutos, com os shoppings, além de transformarem os comportamentos de meninas e meninos 
em hábitos próprios dos adultos, possibilitando a diminuição de tempos e espaços entre as 
gerações. 
 
A violência simbólica que inunda a vida de nossos jovens não se encontra somente nos guetos e 
favelas de nossas metrópoles: existe no ambiente escolar, inclusive, em horas mais inocentes e 
gentis, a exemplo do que se passa nas avaliações do rendimento escolar, como também, a oferta de 
programas como os da Xuxa, que incitam crianças e adolescentes a se transformarem em adultos 
em miniatura e consumidores compulsivos. Tais programas são representativos da violência que os 
revestem, pois induzem a transformação compulsória das crianças das camadas médias e, por 
vezes, atingem crianças de famílias de baixa renda que se rendem aos apelos de seus filhos para 
comprarem roupas que a própria Xuxa não veste em sua filha. Essa empulhação implica resultados 
favoráveis ao grande capital pelos lucros auferidos, bem como altera os comportamentos em 
violentos ou silenciosos, com a família culpabilizada por sua pobreza e falta de recursos para que 
possam vestir-se e comportarem-se como os demais. 
 
Na linguagem ordinária, a violência dos mais pobres é fruto da sua má conduta e do fato de já 
nascerem com o sentimento de perdedores. Para muitos, tais fatos têm sua origem na miscigenação 
das raças, que deveria ser eliminada rapidamente pela exclusão daqueles que não se encaixam nos 
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modelos de beleza e pureza impostos pelas “hostess” dominantes. Como aprendemos a verificar em 
muitas de nossas escolas, professores desavisados e, porque não dizer, preconceituosos, com um 
simples olhar desferem um golpe mortal sobre a criatividade, o romantismo e as atitudes de amizade 
entre os jovens, propagando, desse modo, o rancor e a baixa estima. 
 
Os noticiários por toda a América Latina alertam que, em seus países, morrem mais jovens que nas 
guerras oficiais em países em litígio e nos ataques terroristas entre nações onde o conflito armado é 
uma constante. A injustiça perpetua a violência, não obstante, o código moral condene o fracasso, 
mas não a injustiça, conforme ilustra Bauman (1999) e reafirma Szwarcwald & Leal4, quando 
sinalizam, através de criteriosas análises, o quadro de violência simbólica e física contra os jovens 
no Brasil. A pergunta que fica, parafraseando Freire – o que pode a escola fazer em seu quinhão de 
responsabilidades? Pois,  

 

[...] as mortes por violência, destacando-se entre elas as provocadas por armas de fogo, 

têm chamado atenção pelo caráter devastador entre adolescentes e jovens adultos (...) É 

lamentável, constatar que muitas das crianças que nas últimas décadas conseguiram 

sobreviver aos anos de maior risco, estejam hoje morrendo quinze, vinte anos depois 

porque não conseguiram ocupar seu espaço na sociedade; 

 
Continuando a trajetória de problematizações que esse capítulo requer, assinalo a questão do 
machismo, que é tão justificado quanto o racismo pela herança genética, ou pelo medo imposto pela 
diferença do primado do modelo adotado, branco, homem, comportado, “sarado” (corpo apolíneo) e 
bem asseado. Este fato pode ser exemplificado pela constatação de J, em relação a sua vida 
escolar e sua diferenciação, mesmo sendo mulher, em relação aos demais colegas em Escola 
Pública: 

Eu fui criada com todo cuidado, todo carinho,. Hoje eu tenho um pai que é muito ciumento 
né. Eu acredito que tenha sido por conta disso (só possuir um irmão) Eu estudava em 
colégio público, em Marechal Hermes e sempre fui assim a queridinha porque onde eu 
moro as crianças, algumas crianças iam mal vestidas, sujas, e eu não, eu sempre fui muito 
arrumadinha, muito limpinha e passei a ser o xodó da professora. Sempre fui muito 

                                                           
4 Brasil, CNPD- Sobrevivência ameaçada dos jovens: a dimensão da mortalidade por armas de fogo. – Célia Szwarcwald e Maria do 
Carmo Leal da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, Jovens acontecendo na trilha das políticas públicas, maio de 
1998, vol.1, p.364.  
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agraciada por isso, e também por ser dedicada. Minha mãe tava sempre na escola, Uma 
coisa que marcou muito também é que quando eu estava na escola, a minha mãe começou 
a fazer parte de um grupo de teatro (na escola em que J estudava). 

 

A vida escolar vive às voltas com o contexto que situa o medo associado às possíveis formas de 
exclusão, tais como: o medo do desemprego, da falta de habitação, da ausência de saúde, bem 
como a precariedade das muitas moradas, questões que o desenvolvimento da tecnologia multiplica 
e semeia ampliando o grau de intranqüilidade. 
 

Desta forma, os modelos tradicionais de estudar perdem seu valor, necessitando de que se 
exponham novos/outros paradigmas que possam dar conta das intensas modificações nos tempos e 
nos espaços atuais, em que o primeiro supera em velocidade as transformações reais. 
 

Assim refletindo, recupero em Foucault, o sentido dado por ele aos jogos de poderes e saberes, em 
relação à instituição pedagógica, quando anuncia uma outra estética e uma nova ética para a 
escola, enfatizando, em suas análises das instituições, que problematiza as possibilidades para a 
(re)invenção da escola pública de que falo: 

 

Não vejo onde está o mal na prática de alguém que, em um dado jogo de verdade, sabendo 
mais que um outro, diga-lhe o que é preciso fazer, ensine-lhe, transmita-lhe um saber, 
comunique-lhe técnicas. O problema é antes o de saber como se vão evitar nessas práticas 
– em que o poder não pode estar ausente e em que não é mau em si - os efeitos de 
dominação que vão fazer com que um garoto seja submetido à autoridade arbitrária e 
inútil de um professor, um estudante sob a tutela de um professor autoritário, etc. Creio que 
é preciso colocar esse problema em termos de regras de direito, de técnicas racionais de 
governo e de êthos5, de prática de si e de liberdade  (FOUCAULT, 1982)6 Grifos meus. 
 

 

                                                           
5 Foucault ao relacionar liberdade e a ética, nos traz dos gregos a sua concepção de êthos como a maneira de ser e a maneira de se 
conduzir. Era um modo de ser do sujeito e uma certa maneira de fazer, visível para os outros. O ethos de alguém se traduzia por seu 
costume, por seu estilo, por sua maneira de andar, pela calma com a qual ele responde a todos os acontecimentos. Era a forma 
concreta da liberdade e sua forma de problematizá-la se constituía como problema ético. O ethos era visto como paradigma e exemplo 
daquele que praticasse a liberdade de uma certa maneira. Mas, para que essa prática de liberdade tome forma num ethos que seja 
bom, belo, honorável, estimável, memorável e que possa servir de exemplo, é preciso todo um trabalho de si sobre si. A ética do 
cuidado de si como prática da liberdade” (entrevista H. Becker, R. Fornet-Betancourt, A. Gomez-Müller, 20/1/1984), Concordia. 
Revista internacional de filosofia, n° 6, jul-dez/1984: 99-116. 
6 Michel Foucault, uma entrevista: sexo, poder e a política da identidade. Entrevista. Gallagher & Wilson, Toronto, jun/1982. Rev. 
Body Politic. 
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Foucault nos apresenta um modo de pensar a educação para além do autoritarismo instituído. Ele 
nos coloca o problema, situando-o no ponto crítico da articulação entre preocupação ética e luta 
política pelo respeito aos direitos e à reflexão crítica contra as técnicas abusivas de dominação, 
como questão que permite fundar a liberdade individual.  
 
É exatamente nesse ponto de seu pensamento que se podem encontrar as possibilidades de 
construção dos sujeitos e os processos de subjetivação que nos transformaram no que somos, e o 
quinhão que nos cabe nessa tese, considerando os poderes de normalização e a formação de 
saberes que foram construindo a subjetividade das jovens professoras, enquanto praticantes da arte 
de educar, em sua condição de gênero, e como se vêem e se imaginam, na compreensão do 
mundo que as/nos cerca. 
 
Investigando os problemas estudados por Foucault, pude, a partir deles, compreender parte da 
problemática em que estão circunscritos os problemas próprios nessa investigação e que podem ser 
sintetizados com iguais preocupações situadas nos trabalhos deste filósofo. Que relações trazem em 

si embutidas o comprometimento com a verdade (vontade de saber) na construção da jovem mulher 

professora e em sua prática docente, tendo por fundamento os saberes das ciências e as 

concepções de sexualidade por elas expostas? Quais são as nossas relações com esses “jogos de 

verdade”, tão importantes na civilização, e nos quais somos ao mesmo tempo sujeitos e objetos? 

Que relações temos com os outros, através das estratégias e relações de saber-poder? Finalmente, 
quais são as relações entre verdade, poder e si-mesmo, na construção dos sujeitos mulheres jovens 

professoras no mundo contemporâneo das certezas e incertezas que se inscrevem num mundo de 

medos e tomado pelo avesso?  
 
Tal como Foucault, compreendo a resistência que transita em meio às relações de poder como não 
simétricas e não só negação. Ela é um processo de criação; de criar e recriar, transformar a situação 

e participar ativamente do processo. Desta forma, se dizer não constitui a forma mínima de 
resistência, investigar onde, como e porque as jovens professoras pesquisadas dizem não sem 
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dizer não e onde se instituem os ditos e não-ditos comuns em suas vidas cotidianas, constituiu-
se até aqui, o empreendimento desta tese. 
 
Por isso, a inserção que me permitiu inscrever, na análise teórica, os momentos de privilegiamento 
de investigação das narrativas que, por conterem em si mesmas a memória viva de suas 
experiências, quer nos jogos de verdades em suas famílias como núcleo onde se oferece a 
transmissão cultural, quer nos jogos de verdades presentes nos cotidianos de sua formação docente 
sempre continuada, nos permite levantar a questão de saber, também, sugerida por Foucault (1982), 
de que maneira e em que medida, um sujeito - ou uma subjetividade – dominado(a) pode criar seu 

próprio discurso. Ou, ainda, se entendemos que a resistência no âmbito das relações de poder é 
mais que uma simples negação, será possível dizer que certas práticas discursivas são, de fato, a 

maneira pela qual os sujeitos dominados formulam sua própria linguagem? 
 

Desse modo, trazer ao debate as possibilidades de reinventar um outro projeto de sociedade e de 
escola pública passará, portanto, pela compreensão, em sua intimidade, das condições que 
favoreceram/favorecem e dificultaram/dificultam as lutas e conquistas dos oprimidos, apropriando-
me da memória e da história que ocorrem nesses embates, de modo a superarmos os 
essencialismos e universalismos reforçados pelo neo-capitalismo que, mais do que modo de 

produção, apresenta-se como processo civilizatório, mundializando não só as forças produtivas 

como as instituições, padrões e valores socioculturais, formas de agir, sentir, pensar e imaginar, 
como reflexão que se torna, aqui, necessária (IANNI,1996)7. 
 

Se pensar a escola atual é pensá-la como locus político fundamental de discussões e análises, de 
pesquisas e práticas investigativas, onde professores, alunos e pesquisadores possam, no conjunto 
de seus saberes, compreender e intervir nas circunstâncias atuais, onde a politização/despolitização 
presente faz das disputas pelas linguagens foco de investimento e legitimação, importa-me, também,  

                                                           
7 IANNI (1996) reflete sobre algumas das contradições inerentes à sociedade global neste final de século, tensões que atravessam 
não só as sociedades nacionais, mas os modos de vida e pensamentos dos indivíduos e coletividades. Indica a impossibilidade de 
não se reconhecer essa perspectiva de análise da realidade atual para que se possa compreender os desafios e horizontes de 
possibilidades históricas de mudanças. 
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recorrer à concepção foucaultiana de discurso e suas conseqüências teóricas e práticas, que me 
conduzem a olhar o corpus de análise como um conjunto de textos associados a inúmeras práticas e 
muitos outros contextos, tendo por base tal concepção como prática que forma os objetos de que 
fala e lugar, por excelência, dos investimentos de poder e saber. 
 

Diante dessa perspectiva, é que, buscando costurar os fios que se entrelaçam entre teorias e 
práticas discursivas, que se inscrevem nos diferentes e múltiplos saberes, construtores de outros 
discursos e teorias, enquanto possibilidades e processos de mudanças, é que, mais uma vez, 
relembro Foucault, ao ensinar-nos que as palavras ditas são sempre históricas e funcionais quando 
inseridas em práticas concretas da existência e que os discursos trazem, por fundamento, um 
conceito específico de sujeito, dos processos de subjetivação e de práticas que constituem sujeitos e 
corpos, modos de existência e instituições em determinado tempo e lugar. 
 

Compreendendo tanto o discurso quanto o sujeito do discurso em sua forma produtiva, assumindo a 
idéia de que teoria e prática são inseparáveis e que a macdonaldização do discurso globalizador, 
gerador de mais lucro às empresas pela redução do ciclo do produto e da uniformização de técnicas 
produtivas e administrativas, não importando as conseqüências para a vida humana, a partir da 
mobilização do capital jamais imaginada, tornando-a eficiente portadora das políticas 
governamentais que se constroem sob critérios de confiabilidade, é que procurei demonstrar que a 
escola pública que se inscreve nesse mundo ao avesso implica pensá-la em sua (re)invenção, na 
contramão dos fatos reinantes, como aquela que possui por característica o assassinato, física e 
emocionalmente, de homens e mulheres, crianças e jovens, em seus desejos e anseios por 
melhores dias em que vigore mais liberdade e se efetive a democracia. 
 

Será diante de tais riscos e efetividades que procurarei demonstrar, que as transformações do 
conceito de sexualidade e sua crescente subordinação à razão dominante perpassaram 
historicamente por costumes e racionalidades diversas que se foram modificando, sem que não 
deixassem marcas, ainda bem visíveis em nosso mundo atual, influenciando nossa construção como 
sujeitos da história que implicam/implicaram determinadas práticas em nossas escolas. Daí, analisar 
as visões de sexualidade determinadas nas ciências humanas, tomadas por sua importância nesse 
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trabalho, tais como: a antropologia pelo pioneirismo dos estudos sobre o tema, as diferentes práticas 
médicas em sua medicalização e pedagogização, assim como o sexual apresentado por algumas 
formas de crenças e diversas dimensões do romantismo, amor e paixão, que nos levam/levaram a 
pensar e viver o compartilhamento e a liberdade, como instituinte de uma outra narrativa para a 
formação docente das mulheres em sua condição de gênero.  

 
 

5.2 Escola, Sexualidade e Gênero: Encontros 
 

 
 

 
 
 

Alunos dos núcleos de adolescentes discutindo sexualidade e drogas 
 
 

A pesquisa junto aos jovens e seus professores procurou trazer à cena o cotidiano das escolas 
públicas do Rio de Janeiro naquilo que se refere ao trabalho educativo com a Sexualidade, Eros, 
Logos e Relações de Gênero, na tentativa de captar os lugares dos "ditos e dos “não-ditos" sobre o 
sexual e, ao mesmo tempo, compreender suas buscas por uma “verdade” sobre o sexo, tão 
timidamente discutida pela escola. Estudo,  sem pretensões de esgotar, ainda que reduzidamente, 
aquilo que é denominado por Foucault como experiências do cuidado de si podem dar conta das 
linhas de fuga para as opressões diversas no meio escolar. Afinal, como assegura este filósofo, 
nada ou quase nada, é excluído em nossa sociedade, ou seja, trata-se de investigar onde o 
chamado excluído se encontra incluído. 
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Foucault (1994, p.230)8 argumenta que  
 

não considera o Estado Moderno como uma entidade que se desenvolveu à parte dos 

indivíduos, ignorando o que eles são e até mesmo sua existência, mas ao contrário, como 

uma estrutura muito elaborada, à qual os indivíduos podem ser integrados, sob uma 

condição: que se dê à sua individualidade uma nova forma e que se a submeta a um 

conjunto de mecanismos específicos.  

 
Com essa assertiva, Foucault pretendeu nos dar conta de que nossas vidas íntimas, nossos 
sentimentos, nossas subjetividades, anseios, desejos e relacionamentos não são questões  
privadas, ao contrário, elas são intensamente governadas, por convenções sociais, vigilância 
comunitária, normas legais, obrigações familiares e religiosas que exercem um intenso e extensivo 
poder sobre a alma humana, nossas condutas, nossas palavras e nossas emoções. 
 
A administração desse eu contemporâneo se dá em nossa atualidade de forma muito mais intensa, 
pois se exerce sobre nosso mundo invisível e interior. Os poderes públicos visíveis e invisíveis 
assenhoram-se de nossas capacidades pessoais e subjetivas, incorporando nossos objetivos e 
aspirações como forma de a seus interesses, através de estratégias e mecanismos que se colocam 
em meio às políticas, instituições e técnicas de administração, gestão e regulação – a subjetividade  
passa a fazer parte dos cálculos das forças políticas do Estado, do capital e dos problemas 
emanados pelo grande capital internacional.  
 
Contraditoriamente, o modo dominante de viver ao assegurar, material e institucionalmente, o 
aumento das escolhas, simultaneamente cria os simulacros destas escolhas. Por um lado, se assiste 
o fim dos monopólios de interpretação, que se centralizavam na família, na Igreja ou no Estado na 
plenitude da modernidade, por outro lado, testemunha-se a renúncia à interpretação, o que traz por 
conseqüência um excesso e um déficit no cumprimento das promessas não cumpridas da 
modernidade, capaz de se observar tomando por eixo o pilar da emancipação. Questão que pode  

                                                           
8  FOUCAULT.M. Dits et écrits, 1954-1988. V.IV. Paris: gallimard, 1994, p.230. 
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explicar, de certo modo, a dificuldade e as simplificações a que se submetem as minorias étnicas 
sociais em que se incluem as mulheres, os jovens/as jovens e outras, no que toca a efetiva 
autonomia e subjetividade que não se deve descolar tanto das práticas políticas quanto do cotidiano 
vivenciado, apesar da identificação da distância cada vez maior das possibilidades efetivas de 
escolhas (SANTOS, 1995, p.89). 
 
As manifestações mais óbvias deste quadro têm se dirigido aos jovens, às crianças e adolescentes, 
tendo por instrumentos a escola, a publicidade, o sistema jurídico e a vigilância familiar. Por 
exemplo, quando uma jovem menina engravida, as estatísticas e relatórios indicam a preocupação 
com a necessidade da escola incorporar em seus discursos a Orientação Sexual, pensando de 
imediato nas dificuldades dessa jovem em ajustar aos postos de trabalho no futuro, na medida em 
que sua situação de futura mamãe poderá impedi-la, sem a ajuda dos pais, na continuação de seus 
estudos na urgência da profissionalização. Este fato significa que a alma dessa cidadã se introjetou 
direta e intensivamente no discurso político e nas práticas de dominação do governo, não obstante, 
concorde, que nas condições atuais de nossa cibercultura em avanço, a gravidez poderá subtrair 
dessa jovem as possibilidades de viver a vida em sua plenitude, garantindo-lhe a convivência mais 
intensa e educativa com seus pares. 
 
Na administração das subjetividades, as organizações vieram preencher os espaços entre a vida 
privada dos cidadãos e das cidadãs, assim como os interesses públicos dos administradores das 
camadas dominantes. Numa maior ou menor cota de possibilidades, gestores, diretores, chefes e 
educadores têm, agora, como preocupação cuidar da subjetividade de seus comandados, alunos e 
funcionários subalternos.  
 
A subjetividade humana tornou-se elemento chave dos investimentos de poderes e saberes dos 
opressores. A intensidade que antes fora dada a quem pode falar e para quem se pode falar, se 
amplia sob novas formas de pensar e agir sobre o(s) outro(s), afetando a cada um de nós em 
nossos desejos, crenças e aspirações, enfim, cria-se uma nova ética. Entretanto será desta ética, 
para a liberdade e para o não-exílio que se referia Foucault?  
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O nascimento e a história dos saberes sobre a subjetividade e a intersubjetividade se associam, 
intrinsecamente, a programas que se antes se orientavam no sentido de governa-los, hoje, 
descobriram que é necessário conhece-lo em seu mais íntimo interior, o que parece confirmar a 
preocupação de Santos ao afirmar que a constelação ideológica do fim do século (XIX) parece 

apontar para a reafirmação da subjetividade (que atravessa todo espectro da cultura) em detrimento 

da cidadania e para a reafirmação de ambas em detrimento da emancipação (SANTOS,1995, 
p.235). 
 
Como uma síntese que procura avançar para o interior da escola pública, entendida como uma 
instituição social, procuro entender as práticas pedagógicas sob a ótica dos aprendentes, 
usualmente, rotuladas como Educação Sexual, e segundo as políticas de governo administrativas e 
que se acham inscritas em meio às políticas de governo do eu, - os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, sob o espectro da Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Tratam-se de práticas 
pedagógicas especializadas que devem ser incluídas nos currículos escolares, de forma transversal, 
mas que têm constituído, de forma explícita, com fins morais e de controle social da sexualidade e 
dos maus hábitos, provenientes das condutas das famílias da camada popular. Repete-se a história 
de um Higienismo caduco de tentativa de afastar os mais pobres dos direitos à cidadania. 
 
Os professores, por conta da novidade introduzida intempestivamente e com a qual poucos sabem 
lidar, questão amplamente analisada através de exemplos concretos já mencionados em capítulos 
anteriores, exercem seus direitos em optar por resistir à obrigação da execução desses parâmetros, 
ignorando a questão, tão difícil e complexa, mas que se torna cada vez mais presente no cotidiano 
escolar. Tal subtração traz por conseqüência o embuste e a resistência por parte dos alunos que 
fazem investimentos concretos sobre os não-ditos, transportando-os para outros lugares onde 
possam se transformar em ditos e serem assim, incluídos ao currículo como forma de se revelarem 
e desvelarem uns aos outros em seus conceitos e preconceitos historicamente construídos. Além 
disso não existe nenhuma tradição da existência desta temática nos planejamentos dos cursos de 
formação docente, o que resulta em forma de efeitos o aparecimento de imensas lacunas nas 
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reflexões e implicações nas ações educativas dos alunos e alunas, meninos e meninas que se 
constroem enquanto tais no dia-a-dia da escola. 
 
Toda esta pesquisa, apoiou-se em hipóteses de que a maioria das atividades supostas como 
Orientação Sexual, quando elas existem em nossas escolas públicas, muito pouco é apreendido de 
interesse concreto dos alunos por estarem os assuntos, descolados de suas vidas cotidianas, não 
obstante, ocorram exceções honrosas por conta de processos instituintes que vêm irrompendo 
dentro e fora das escolas, como as que têm por iniciativa a própria comunidade escolar engajada na 
solução de questões emergentes ou não. 
 
Tomando esse ponto de vista como referência, concentrei-me nas modalidades específicas de 
realização das práticas que vão convergir ou, algumas vezes, divergir em muitos ângulos daquilo 
que nos foram narrados por nossas jovens professoras, isto é, neste capítulo, tento por em paralelo 
os ditos em sua visibilidade e os não-ditos sobre o sexo, portanto o que pode ser falado e o que 
não pode ser falado. Quando deixo a pergunta: ficam os porquês anunciados nos mecanismos e 

estratégias associados aos processos de subjetivação como atividades de significação? 

 
Se cada atividade observada nessas escolas são compreendidas como instrumentos para a 
construção de tipos particulares de experiência, o que é vivenciado na educação sexual do escolar 
produz uma certa imagem das pessoas, dos grupos e das relações sociais, entre elas as relações 
entre os gêneros. Esta imagem que está contida tanto no conteúdo quanto no significado da forma 
social na qual está envolvida a realização da tarefa, pelo simples fato dela realizar-se e objetivar-se 
se identifica como segundo um roteiro preestabelecido. Assim, por não atender as necessidades 
afetivas e emocionais dos alunos em suas dúvidas e inseguranças, o que verdadeiramente se 
aprende é produzir significados e em nosso caso, significados de ordem moral e de controle de si 
por si mesmo em atendimento às novas regras que se colocam em que têm primazia uma dita 
autonomia, flexibilidade nas ações e liberdade no fazer. 
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Nesta perspectiva, foram pesquisadas três escolas públicas do Município do Rio de Janeiro, que 
trabalham a Sexualidade com alunos voluntários à discussão da questão, numa associação com a 
prevenção ao uso das Drogas, no contexto dos chamados Núcleos de Adolescentes, oriundos de um 
Programa Internacional, promovido pela ONU, cujo objetivo era diminuir os índices de doentes 
infectados pelo HIV, vetor da AIDs, em que se acreditava ser a droga uma das possibilidades de 
infecção, particularmente, através da educação escolar, em um momento em que simultaneamente 
se utilizava dos veículos de publicidade de massa para relacionar doença e morte ao sexo e este às 
drogas. 
 
Ainda, como campo de observação e análises realizei um trabalho de Extensão Universitária, sobre 
o mesmo tema numa escola do Município de Queimados, também, no Estado do Rio de Janeiro, 
com alunos, pais e professores, colocando em prática, junto a uma equipe de alunos bolsistas de 
extensão, uma pesquisa orientada nas vizinhanças da escola, procurando conhecer as expectativas 
da população em relação ao fato da escola trabalhar pedagogicamente as questões relativas à 
sexualidade. Campo no qual não me aprofundarei, deixando apenas algumas referências que 
servirão de base a trabalhos futuros. 

 
 

5.3 No Cenário Da Escola: O Lugar/Não-Lugar Da Sexualidade 
 
 

Reconhecemos a existência de uma vasta literatura, principalmente, oriunda dos movimentos 
feministas, que analisam os problemas associados, ora à socialização diferenciada dos meninos e 
das meninas, ora à violência simbólica que acompanha as complexas relações entre os gêneros. 
Todavia, é muito evidente o fato de que a escola ignora parte dessa pesquisa contemporânea e, ao 
definir o papel de uma educação integral deixa de considerar seus alunos e alunas sob seus vários 
ângulos, enfatizando os aspectos biológicos reprodutivos em detrimento dos processos pelos quais 
a criança pensa a si própria, enquanto homem ou mulher, ou quando destaca-se por suas opções 
sexuais, muitas vezes, já assumidas e incorporadas em seus processos de subjetivação, antes 
mesmo de ter acesso à escola. 
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Como tais processos de construção dos sujeitos são históricos e culturais, controles políticos, 
procuram padronizar e, até mesmo, individualizar os exercícios de uma contracultura, de forma a 
impedir a afirmação de singularidades, entendidas sob o signo da anormalidade, marginalidade ou 
mesmo considerados como inaceitáveis, requerendo lutas e conquistas de espaço para se 
representarem enquanto tais. 
 
É nesse contexto que analiso o sexual que se entrelaça às práticas educativas que se realiza nos 
Núcleos de Adolescentes de três escolas públicas do município do Rio de Janeiro, pelos sujeitos que 
nela se constroem como aprendentes e ensinantes, optando pela visão dos primeiros e das palavras 
por eles/elas enunciadas, quando recordo Nietzsche, em sua Genealogia da Moral ao traçar 
comentários sobre a palavra dita, como algo da dimensão do poder dominante: o direito dos 

senhores, de dar nomes, vai tão longe, que se poderia permitir-se captar a origem da linguagem 

mesma como exteriorização de potência dos dominantes: eles dizem “isto é isto e isto”, eles sejam 
cada coisa e acontecimento com um som e, com isso, como que tomam posse dele 
(NIETZSCHE,2000).  
 
Escola A: Os alunos são, em sua maioria, alunos de 5a. e 6a. série (com algumas exceções), com 
idade entre 13 e 14 anos. o professor é professor de biologia e tenta melhorar, a seu modo, sua 
prática docente. 
 
Segundo o professor a temática da CRE com relação ao núcleo de adolescentes é: 
 

 Porque as meninas estão ficando grávidas, fazendo sexo cedo?  
 Porque os meninos estão se voltando para as drogas? 

 
Chama atenção, nesse discurso, a distinção que se mostra quando se ressalta que a droga deve ser 
evitada e até mesmo proibida aos meninos, enquanto as meninas são pouco passíveis de drogarem-
se, mas correm o perigo de verem-se levadas pelo proibido sexo. Nada existe de material nesse 
procedimento além da evidência de uma pedagogia da moral que estabelece regimes de verdade, 
onde aos homens tudo é possível desde que se perpetuem suas potencialidades, enquanto às 
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mulheres o maior perigo localiza-se num sexo provável e promíscuo, como desagregador e infame 
diante do mundo dos outros.  

 

Esse professor se preocupa muito com o sentido organizativo do trabalho discente: as sínteses de 
textos biológico-reprodutivos sobre a temática; exigência do jaleco do núcleo, sem ele não entra; 
exigência de caderno com boa letra e limpinho; e horário e data de entrega dos trabalhos sem 
flexibilidade. Os livros que servem de base a seu trabalho são livros didáticos dos mais 
conservadores, as questões que traz para a  aula seguinte para discussão são do tipo: O que é 

epidídimo?” “Qual a diferença do canal uretral masculino para o feminino?” Os alunos sentem 
dificuldade em respondê-las. 
 
O Professor segue todo um ritual de disciplinação e classificação, senão vejamos: pede para ver os 
“resumos” folheia-os sem ler. Comenta, este caderno está bem “organizadinho”, para outros, ainda 
elogia: “que letra caprichosa”, “está trabalhando!”. Todavia, critica outros alunos, publicamente, 
afirmando “não vamos fazer rabisquinhos, vamos levar à sério”, “você está trabalhando menos que 

ela”. Constata-se a pouca importância conferida ao Eros, enquanto criação e poiésis. 
 
O professor, realiza outras distinções em que as oposições lideram em relação aos gêneros, pois 
distingue o masculino do feminino, com ordens que aplica como esta: “Vamos ver hoje sobre o sexo 

masculino. Feminino não, só o masculino”. Reafirma, sem nem mesmo dar-se conta, a diferença 
biológica e cultural entre os gêneros mantida por séculos entre homens e mulheres. 
 

As aulas, que deveriam pautar-se pela desconcentração e a liberdade das normas impostas se 
marcam pelos rituais de controle, como por exemplo, a exigência da chamada nominal, com 
eliminação de aluno faltoso; o cabeçalho e as sínteses do professor no quadro de giz nos cadernos 
específicos do núcleo com a referência para não ficar só de boca porque depois vocês esquecem, 
como nos diz. Quero lembrar que os alunos são voluntários e voltam à escola fora do horário das 
aulas para participarem das atividades do grupo. 
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O professor fala sobre a necessidade de que os alunos reproduzam a outros colegas o que 
aprendem sobre o sexo, nos encontros, para evitar o que aconteceu com um fato relatado por uma 
das alunas: uma colega, com apenas 9 anos, fazia sexo sistematicamente com um garoto de 12 
anos e, gostava disso, acrescentou que a colega sequer menstruava. Mesmo assim, o professor 
alerta para o perigo de essa garota ficar grávida.  
 
Aí, a discussão de dilemas morais e técnicas de auto-regulação, com a pergunta: “Aonde vocês se 

encontram com outros colegas? Vocês conversam sobre sexo e drogas?” Um aluno responde que 
não, e ele questiona, querendo aproximar-se um pouco dos desvelamentos possíveis: “Nem sobre 

tamanho de peito e bunda da mulher?” Os meninos respondem que isso sim, enquanto, as meninas 
se calam, talvez por terem sido afetadas em suas emoções com as possibilidades discriminatórias 
situadas nesse discurso dirigido especialmente aos meninos. O professor continua, agora, 
aconselhando: “Então, vocês podem falar com eles (os outros colegas) sobre Drogas e Sexo. E, 
dirigindo-se a todos, anuncia repetindo: Qualquer coisa vocês devem procurar e falar também, com 

os pais, porque eles querem seu bem”.  
 
Nesta narrativa, o professor identifica a necessidade do texto, mas não do seu significado. Quando 
alerta que devem falar com os outros colegas e com os pais que querem o seu bem, ele não fala 
sobre o conteúdo particular das atividades programadas a serem socializadas, mas sobre seus 
procedimentos que indicam seu caráter especificamente moral. 
 
O professor faz críticas às relações de gênero, enfatizando o momento de fazer sexo, novamente, 
distinguindo os papéis de um e outro gênero:  
 
Professor - Qual era o papel da mulher antigamente? 
Uma aluna responde: Lavar, passar e cozinhar 
Professor – Só que eu quero saber não só ligado às tarefas domésticas, mas também qual seria seu papel social da 
mulher? - Ninguém responde e ele afirma: Só para atender aos desejos dos homens. E como é agora?  
Outra aluna responde, invertendo o sentido da afirmação: Ela quer se satisfazer também. 
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O professor sem saída, volta-se novamente para uma questão moral e jurídica, mas que ele leva 
para o aconselhamento biologizante: Hoje a mulher reivindica o que quer e se revolta contra muitas 

coisas, como por exemplo, o estupro. 
Professor, depois de reprimir um aluno que falara “estupro”, pergunta: Qual outro jeito de forçar o 

sexo?  

 
Alunos - Assédio sexual; a chantagem. 
Professor - Quando a mulher está pronta para o sexo? Outra pergunta de caráter fisiológico e repressivo. 
Aluno - Quando ela está madura.  
Professor – E quando a mulher está madura?  Os alunos não respondem, e o professor continua: Tem um monte de 
menina grávida sem estar madura. Como que se sabe que uma mulher quer ter relação sexual? 
Aluno - Quando está excitada .  
Professor - Quando a mulher e o homem estão excitados? 
Alunos – Quando o pênis está ereto e a vagina umedecida. 
Professor – Isso, mas quando for ter sexo, quando for uma decisão fundamentada, tem que usar camisinha, porque 
senão o que acontece?  
Aluno - Pode-se pegar AIDS, outras doenças e gravidez. 

 
Este professor traz em suas explicações e perguntas a presença constante de cunho moral e 
biológico científico. Deste modo, continua seus questionamentos, em outras vezes: 

 
Professor - É certo ou errado sair beijando e ficando com todo mundo?  
Aluna - Depende da garota e do garoto.  
Professor - O que diferencia estar certo para um e estar errado para um outro?  
Aluno - Está errado porque uma é mais assanhada que a outra que só namora.  
Aluna - Está errado para a moral dela, pois se ela beija um monte, ela pode depois transar com um monte. 
Professor pergunta para as garotas - Qual é a atitude do menino depois de beijar aquele beijo escandaloso?  
Aluna - É passar a mão no corpo da garota.  
Professor pergunta para os garotos - O que as garotas fazem quando eles tentam passar a mão?  
Aluno - Pedem para parar.  
Professor – Vocês acham que elas têm que pedir para parar?  
Todos garotos dizem que não.  
Aluna – Também depende  do lugar que eles passam a mão.  
Professor - Aonde que não pode? 
Aluna – No peito, na bunda e ... (não fala nada, mas insinua que seria o órgão sexual) 
Professor - Porque uma garota diz que pode e outra diz que não?  
Aluna - Depende da intimidade, se tiver intimidade vai ter outras intimidades também. 
Professor – Então se o garoto ou a garota fazem tudo logo cedo, o que sobra pra depois? (deixa no ar) e pergunta como 
é que se chama quando a pessoa transa com todo mundo?  
Alunos – Prostituição. 
Professor - Não é isso, é promiscuidade, para a próxima aula eu quero que tragam sinônimos.  
 
As narrativas pedagógicas enunciadas pelo professor e, acompanhadas pelos alunos, estabelecem 
a classificação, ou seja, sempre está presente o significado moral das coisas que ocorrem e que 
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podem vir a acontecer. Afinal, seu papel é prevenir, evitar gravidez, promiscuidade e uso de drogas, 
condutas consideradas como marginais e que devem ser tratadas sob um espectro avaliativo. 
 
O professor fornece, quase sempre, suas respostas aos alunos, fundamentado no paradigma da 
biologia. Por exemplo, um aluno perguntou “porque o pênis fica ereto quando assisto uma cena de sexo?” 
Ele responde: “ele se excita porque para o cérebro não precisa só estar namorando, pode ser só vendo, o 

cérebro manda mais sangue para os corpos cavernosos e o pênis fica ereto. Pode acontecer dormindo e 

sonhando com aspectos sexuais e acorda com ele ereto. As meninas e os meninos não precisam estar 

acompanhados para ficarem excitados”. Entretanto, o desvio das respostas que os alunos desejavam 
ouvir, evidencia que na educação moral que se associa constantemente à sexualidade e às relações 
de gênero, o que mais se  aprende são os procedimentos e as classificações. 
 
O professor questiona a decisão de fazer sexo, falando que os pais não podem impedir que o filho 
tenha relação sexual, pois quem decide isso é a própria pessoa, mas, ao mesmo tempo, ele diz que 
tem que ter responsabilidade/camisinha, tem que ter mais informações (estudar mais). O que 
significa sugerir: não está na hora, o momento ainda não chegou para vocês, sem contextualizar e 
indicar porque a hora ainda não é essa.  
 
Nesta fala como em outras, observa-se que o discurso pedagógico e a prática pedagógica, pelo 
menos, naquilo que se refere ao sexo, é vista como o lugar no qual tanto um sujeito moral, quanto 
um domínio pedagógico específico, são construídos, como nos ensina Larrosa (1998), em A 

construção pedagógica do domínio moral e do sujeito moral.9, as concepções e procedimentos que 
se reivindicam como livres e abertos, contraditoriamente aos discursos proferidos pelo professor, os 
objetivos de capacitar as crianças e adolescentes a construir suas próprias opções sobre a 
sexualidade e as drogas e, socializá-las a seus pares não se podem se concretizar em tais 
procedimentos de alto grau de controle moral e social, componente que o professor sequer se dá 
conta. 

                                                           
9  Enquanto Larrosa (1998) entende por domínio pedagógico da moral, a representação concreta do social como uma ordem moral e 
do indivíduo como um agente moral, como representação que se dá nos discursos e nas práticas de educação moral.  
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Como os alunos demonstram ir para o núcleo não só pelas atividades que o mesmo possa oferecer, 
mas, muitas vezes, como fuga de casa (onde às vezes são maltratados ou têm muitas tarefas 
domésticas para realizar), fica comprovado, principalmente, que sua maior satisfação encontra-se 
nos encontros e intercâmbios com os/as amigos/as em um espaço onde podem, mesmo que de 
forma assistida falar sobre o assunto que mais lhes interessa. Por outro lado, a maioria, moradores 
nas favelas do entorno da escola se vêem impelidos a voltar à escola em outro horário de modo a 
que seus tempos sejam preenchidos em ambiente confiável, seja para o que for, desde que não 
fiquem nas ruas, brincando livremente para serem assediados pelo narcotráfico. 

 

O professor considera seus alunos como analfabetos sexuais, não percebe que muitas coisas ditas 
por ele como verdades absolutas são mais do que conhecidas pelos alunos. Também considera que 
os alunos não devem saber sobre certos assuntos que, na verdade os alunos já sabem. Um fato 
pode demonstrar o que afirmamos: dois garotos enquanto o professor foi pegar algo fora da sala de 
aula olham pela janela e assobiam para uma garota da escola que passava, quando o professor fala 
sobre o tema da paquera eles sequer se manifestaram, não obstante, tivessem olhado a moça que 
passava com olhares que indicavam o incentivo à demonstração de masculinidade. Com esse fato, 
também, percebemos como os alunos aproveitam o tempo em que o professor não está fisicamente, 
para ampliar o relacionamento com os outros e as discussões que não são permitidas se exponham 
pelo controle moral, exercido sobre o que podem ou não falar, sobre o que podem ou não fazer, ou 
seja, todas as pistas sobre quais comportamentos indicados ao bom sexo e aquilo que se pode 
determinar como mau sexo. 
 

Escola B: O professor dessa escola é formado em letras e acumula as funções de responsável pela 
sala de leitura, professor de português na rede Estadual do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo. 
Os alunos, com raras exceções, pertencem a uma turma de 5a. série e utilizam para esses encontros 
um horário de aula vago, todavia, existem alguns alunos que vêm de outras turmas e que 
freqüentam um outro turno. A maioria dos alunos têm entre 11 a 15 anos. 
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As atividades promovidas pelo professor têm por base situações e dinâmicas que valorizam a auto-
expressão, a discussão de dilemas morais, como o primeiro também o faz, de outra forma, 
dramatizações de papéis e jogos de simulação, debates, exercícios de análise de valores, auto-
observação e auto-avaliação, bem como técnicas de auto-regulação, práticas que me seu conteúdo 
pouco se diferenciam do primeiro, seguidas de explicações, pelo professor, de certos termos e 
conceitos indispensáveis aos debates e discussões que objetivam controlar o uso de drogas e a 
gravidez precoce. 
 
Cabe pontuar, que com essas descrições e breves análises, que podem servir de pano de fundo a 
outras pesquisas, não pretendo, como Larrosa, indicar como a educação moral se introduz e se 
efetiva nas práticas educativas, porém, gostaria de oferecer uma abordagem que pudesse 
enriquecer as análises que elaboro tomando as possíveis formas pelas quais as práticas 
pedagógicas, ainda hoje, em nossas escolas se revestem de limites e possibilidades, quando em 
tais ações se entrelaçam à temática sexualidade, Eros, memória, logos e relações de gênero como 
forma de contextualizar, tornando explícitas as características dominantes no campo da formação 
docente que se entremeiam nas redes dos elos em questão.  
 
Uma das atividades assistidas por nós, começou com as reminiscências dos fatos marcantes na vida 
dos alunos deles. Deveriam, como alertou o professor, anotar os bons e os maus momentos 
vivenciados em suas vidas. Este professor, como professor de literatura e língua portuguesa se 
utiliza muito da memória escrita para relembrar o passado e com ele construir novas ações para o 
presente / futuro, na medida , em que como nos recorda Benjamin, já citado, o passado já não mais 
lá está, como poderíamos pensar, pois o presente já está lá prefigurado. 
 
Na dinâmica do espelho10, proposta pelo professor, cujo objetivo é ver-se através do outro, alguns se 
negaram a participar, porém o que chamou a atenção foi o fato de um aluno ter imitado o gesto de 
coçar os testículos e, encenar um gesto de masturbação e, a menina (seu par) que deveria repetir os  

                                                           
10 Os alunos ficam um de frente para o outro e um tem que repetir o que o outro faz. 
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gestos, não conseguiu realizar a imitação. O professor perguntou, depois do exercício realizado, o 
que tinham achado mais difícil fazer e, muitos alunos responderam se solidarizando à atitude 
tomada pela garota que se recusara a repetir os gestos do garoto.  
 
O professor perguntou a ela porque não conseguiu realizar os gestos na dinâmica. Ela ficou com 
vergonha de responder e, as outras meninas, compreendendo seu embaraço, responderam que ela 
não fez porque ‘não tinha’, referindo-se ao pênis. O professor disse que ela era do gênero feminino e 
o garoto do masculino. Mas, ficou só nessa resposta, deixando de estabelecer de lado a riqueza do 
momento educativo que ali se deparava e que possibilitaria ao grupo de meninos e meninas 
compreenderem mais suas diferenças em relações às suas emoções, desejos e mesmo a diferente 
educação moral que receberam.  
 
Outra menina questionou o fato, pondo em dúvida a masculinidade do menino, afirmando que este 
aluno sequer pertencia ao gênero masculino e, sim, do “mais ou menos”. Fala impositiva e 
debochada, que mais parecia um momento de vingança aos apupos constantemente recebidos 
pelos meninos. O garoto levantou-se e bateu nela; ela levantou e retrucou, fortemente; quando o 
professor tomou uma atitude disciplinar, alertando-os a pararem por ali mesmo, retrucando que, 
mesmo não possuindo o outro órgão sexual ela poderia ter imitado a ação imposta no jogo do 
espelho. 
 
O comentário final do professor e a atividade em si mesma e sua conseqüências, têm a ver com o 
significado especializado do discurso canônico sobre o sexual e as relações de gênero presentes em 
nossa sociedade. Comprovou-se a presença de textos ou narrativas externas a serem fornecidos 
aos alunos e alunas para serem lidos e apreendidos. Estiveram atuantes muitas questões dirigidas à 
construção de subjetividades que devem ser colocadas em meio à uma criteriosa contextualização 
por onde permeiam, como conteúdo e forma uma pedagogia da moral e do controle social pelo 
divórcio entre os gêneros e marcantes significantes e significados neste discurso específico. 
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Após o ocorrido, estabeleceu-se um caloroso debate sobre a violência na escola e os adolescentes 
se posicionaram acerca do que achavam e como a escola deveria resolver os conflitos comuns entre 
os adolescentes. As respostas vieram rápidas: 

 Que diminua a violência da escola, que a escola não fique igual “galinha preta de macumba” 
 Que os alunos se interessassem por alguma coisa: ler, esporte... para não ter tempo para brigar, 

para violência 
 Mais atividades 
 Mais amizade, mais companhia, mais esporte 

 
O professor lembra, então, que a finalidade do núcleo não era aquela, eles teriam várias atividades: 
dinâmicas, filmes, mas não exatamente esportes; e que os alunos deveriam ser disciplinados. Ou 
seja, com o discurso da disciplina abstrata, mas imposta, os alunos e alunas, deveriam aprender 
significados e critérios de significado com respeito à ordem moral e com relação a si próprios como 
agentes da moralidade. 
 
A partir da apreensão desses significados, constituem-se os quatro pilares constitutivos do sujeito 
moral foucaultiano, como sinaliza Larrosa (1998): os adolescentes envolvidos na tarefa e nas 
discussões adquiriram uma ontologia moral em que circunscrevem, comportamentos, atitudes, 
sentimentos, emoções, preconceitos, tolerância e intolerância; apreenderam uma deontologia 
moral, identificando qual o significado dos comportamentos, das atitudes, das várias formas de 
violência e de como delas poder escapar, o fato de tolerarem e serem tolerantes etc.; participaram 
de um autêntico exercício que leva em conta uma ascética moral, compreendendo o que devem 
fazer para não ludibriar as normas e ser tolerante com elas e, finalmente, foram levados a percepção 
de uma teleologia moral, a indicar-lhes o mundo como um sistema de relações entre os meios e os 
fins, ou seja, quais os objetivos em serem disciplinados, não-violentos, não- preconceituosos em um 
mundo onde os meios, quaisquer que sejam, justificam os fins e no qual se estabelece uma fronteira 
simbólica mas rígida entre os que podem tudo e os que nada podem. 
 
Na atividade descrita, através de processos de disciplinação se apreendem os significados e regras 
subjacentes a uma arqueologia do eu que se está construindo, que implica tanto interrogação quanto 
auto-interrogação, levando a forma a distanciar-se do conteúdo, com os sujeitos se enxergando de 
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fora de si mesmos  como pode se ver do ponto de vista do outro, constroem-se seus auto-retratos 
com os dos parceiros, na medida em que as cumplicidades se organizam numa exposição final. 
 
Em outro momento e outro dia, o professor pergunta se sexo ou sexualidade é um assunto 
interessante? Os alunos respondem que é um assunto que interessa muito e o professor aquiesce 
em  falar sobre a questão. Ficamos, de repente, atordoadas, pois os núcleos se formaram com o 
objetivo de discutir a temática, para logo depois, voltarem ao tema violência que sofriam em casa. 
Uma aluna chegou a contar que o pai quebrou-lhe a cabeça e o braço. 
 
Neste núcleo, como no outro, embora de forma mais disfarçada, a disciplina segue os princípios 
rígidos da boa ordem com vistas ao progresso do grupo, mas não se sabe para que progresso. 
Assim, possuem um contrato de trabalho que serve para estabelecer as fronteiras físicas dos 
lugares ocupados pelos alunos, horário, direito à palavra, necessidades de ir ao banheiro, respeito 
às idéias do outro. 

 
Para dramatizarem o tema, organizaram-se em grupos para apresentarem suas encenações, 
pensadas e organizadas por eles (segundo afirmaram, as situações são verídicas e ocorreram em 
seus cotidianos vividos). 
 
Primeiro grupo: a garota vai ao médico para saber se está grávida e o resultado dá positivo. O 
namorado termina o namoro por causa disso. O garoto vai perguntar para a médica se a garota 
poderia fazer um aborto, e ela fala que aborto em adolescente pode causar até a morte. A mãe da 
garota descobre, fala que o pai não poderia saber senão ia querer que o aborto acontecesse, então 
ela fala com o namorado, alertando que ele tem que resolver a situação. O pai dela descobre e 
pressiona o garoto a assumir a criança e casar com a menina. Após algum tempo o garoto vai falar 
com o pai da moça que vai se casar com ela. 
 

Segundo grupo: um grupo de alunas está numa aula de Educação Sexual e uma delas questiona 
que a menina leva bronca se perde a virgindade e o menino não. Ele é colocado como gostosão. 
Uma das garotas diz que está grávida e fala com o parceiro que não acredita, afirmando que ela saiu 
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com os garotos do bairro todo. Ela vai até a mãe dela que conta tudo para os pais dele. Eles 
argumentam que o menino deve assumir a criança, pois a menina não pode abortar: a religião não 
permite. A garota não quer ir grávida para a escola, pois vão falar dela. Os pais dos dois decidem 
que o garoto vai assumir e casar, mesmo não querendo. Os dois se casam, se beijam e, sete anos 
depois, apresentam a filha, vivem felizes para sempre. 
 
O professor indaga, porque o grupo decidiu que não haveria aborto? Os alunos respondem quase 
em uníssono que: 

 Aborto é crime 
 Porque está se matando uma pessoa, um ser vivo. 
 A religião (católica) não permite. 

 

Na atividade acima descrita, os adolescentes se envolvem numa espécie de diagnóstico e exibição 
pública do eu e do nós como expectadores-atores e autores de uma história passível e possível de 
acontecer a qualquer um deles. Contam histórias que ouviram contar ou, que, efetivamente, já 
viveram. É como uma objetivação do eu, do nós, para inspeção pública dos atos que devem ser 
condenados e afastados de suas experiências por serem desagradáveis à ordem pública. 
 
Em relação ao eu e ao nós construídos na educação, que a nosso ver, mais que conteúdos de 
ensino, como já afirmamos, são os conteúdos morais que se destacam nas ações pedagógicas, 
voltadas à sexualidade e às relações entre os gêneros, daí, enfatizar-se o machismo e o sexismo 
como marcas da nossa educação escolar, os adolescentes apreendem os padrões de uma 
educação moral, ainda que não se dêem conta, de um lado, apreendem as condições específicas e 
organizativas do próprio modelo que investe na auto-interrogação como na exibição pessoal, por 
outro lado, a percepção desse modelo como uma pedagogia da moral. Ou seja, os adolescentes 
aprendem simultaneamente aquilo que representa condição moral em suas experiências que eles 
têm de si mesmos e aquilo que se mostra em seus discursos públicos específicos que devem 
reproduzir para serem aceitos na sociedade e em seu grupo. Como nos ensina  Larrosa, o sujeito 

produz textos, mas ao mesmo tempo, os textos produzem os sujeitos, enquanto, as práticas 
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discursivas produzem, ao mesmo tempo, os textos e a identidade de seus autores (LARROSA,1998, 
p.60-62) 
 
O professor traz, a partir da discussão posta, uma outra atividade em que procura demonstrar que o 
homem e a mulher devem dividir as responsabilidades da gravidez, lembrando a importância da 
responsabilidade na transa, alertando para os riscos de transar sem camisinha: a gravidez 
indesejada precoce e as DSTs (doenças sexualmente transmissíveis). Os alunos em atendimento às 
advertências morais e de caráter biológicos colocados pelo professor, fazem perguntas que não 
fogem deste caminho, deixando de lado as questões que, efetivamente, gostariam de fazer e que 
observávamos serem tangenciadas nos cochichos ao nosso redor.  
 
Em outra ocasião, como reforço, à constatação que levantamos, o professor distribuiu revistas da 
coleção “Enciclopédia da Sexualidade” para duplas folhearem, escolherem um tema e depois 
debater com o outro o conteúdo dos textos. Ele alerta que os nus apresentados que nada têm  a ver 
com pornografia, pois as revistas são educativas. Os temas escolhidos foram: 

 ciclo menstrual 
 masturbação infantil  
 homossexualismo infantil - brincadeiras 
 mecanismo sexual -atração sexual, sexo, filho, namoro, gostar de certas partes do corpo, sentimentos; a 

excitação do homem, etc 
 Mudanças físicas na adolescência 
 Revolução sexual – sobre este tema, o professor sinaliza que o começo da vida sexual é especial, e que se 

deve estar preparado para tal, aproveitando ao máximo a infância. Discursa afirmando: uma criança não deve 
ter outra criança. 

 Higiene – Professor fala que é muito importante a higiene, saber limpar os genitais, principalmente as meninas 
durante a menstruação. 

 
A questão é: incentivava-se o debate nas duplas, mas a discussão não se concretizava no coletivo, 
ou seja, o professor, não obstante, muito bem intencionado, repetia as atitudes que estavam 
supostas nos ditos, dos discursos limitados e possíveis de serem aceitos como os únicos 
legitimados pela sociedade dominada por determinada lógica e visão de mundo a ela correlata. 
 
O professor, em um outro dia, propôs que cada aluno indicasse uma tarefa para outro aluno fazer, 
entretanto, a natureza das tarefas inibiu os alunos e, ao final, o professor acabou concluindo que a 
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gente acaba propondo tarefas que não gostamos de fazer só para expor os outros. Muitos alunos 
alegaram que não realizaram a tarefa por vergonha, apenas um dos alunos cuja tarefa era abraçar o 
outro assinalou que não fez “Porque ele é homem e pega mal”. Então o professor vai ao centro da 
roda e pergunta se alguém quer abraçá-lo, um garoto vai e eles se abraçam, depois todo mundo se 
abraça. Ele pergunta se pegou mal alguém abraçar. Pré-conceitos, conceitos distorcidos de amizade 
e solidariedade. Questões que devem ser melhor estudadas. 
 
O professor insiste: “Porque pega bem ou pega mal?” e, ele mesmo responde “Porque a sociedade 

é machista e homem não pode abraçar um homem. Nós vivemos numa sociedade machista, o 

homem é criado para ser o dono da situação, ‘não pode chorar’, ‘não pode abraçar outro homem, 

sem maldade’. Abraço significa afeto, não precisa ser irmão, pai, filho, basta ser um amigo, querer 

bem. Tem outras sociedades em que se abraça, se beija etc. Pode-se gostar de uma pessoa sem 

envolver sexo ou a versão genitalizante do mesmo”. 

 
Em outra ocasião, o professor propõe que os alunos pensem no seu projeto de vida, porém, o que 
mais nos marcou foi uma aluna dizer que “a mulher tem que ficar em casa e o homem trabalhar, pois 

senão quem vai tomar conta dos filhos?” Este discurso foi, imediatamente, contestado por todos, não 
obstante, alguns meninos destacarem que as mulheres deveriam trabalhar somente em meio 
período. O que confirma o conceito de que a mulher deve ter uma dupla jornada de trabalho, maioria 
das vezes, não compartilhada com os maridos. 
 

A aula desse professor é muito rica em atividades diferentes e coordenadas, ele se utiliza de 
variadas formas de enriquecer e estimular os debates, entretanto, deixa fora de sala de aula aquele 
aluno que faz bagunça, como argumenta, seguindo por outros caminhos, mesmo tentando amenizar, 
os rigores das estratégias de disciplinação apreendidas.  
 
De outra feita, uma aluna pergunta o que é orgasmo e o professor dá a seguinte resposta:. é ponto 

máximo do ato sexual de prazer, depois dele acaba o prazer e o homem ejacula. Como vemos, 
embora este professor denote a maior boa vontade em trabalhar a sexualidade e as relações de 
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gênero com certo cuidado em não discriminar, deixa-se cair na armadilha, de que o prazer deve ser 
propriedade do homem e a mulher sua utilização orgástica. Dá uma escorregadela levado por 
concepções machistas e sexistas apreendidas ao longo de toda sua história de vida produzida no 
mundo masculino. 
 
Em outro dia, enquanto o professor se encontrava fora de sala de aula, um aluno começou a dançar 
pagode e, outros garotos passaram a chamá-lo de “viado”, ele continua e parece não se importar. A 
cena se amplia com a chegada de  um garoto de outra turma à porta da sala de aula que lhe manda 
um beijo. Um dos adolescentes admoesta o outro, argumentando que uma das garotas (aponta a 
garota) está procurando um “macho”, ela retruca que ele também precisava de um macho. A partir 
daí, começa uma discussão sobre homossexualismo, interrompida pelo professor que indaga: o que 

acham do quadro do “Pit Bicha” do programa Megaton da rede Globo. Uma das alunas responde: 
ele é homossexual. Mas outros nomeiam com palavras usualmente utilizadas por eles: bicha, boiola 
etc. 
 
O professor aproveita a discussão para classificar e definir o que é ser homossexual, afirmando que 
é uma orientação sexual da pessoa, um caminho, um horizonte seguir. Ele pergunta, comparando, 
se os alunos acham que a pessoa faz uma opção igual ao optar por esta ou aquela resposta em 
uma prova de múltipla escola? A nosso ver, um questionamento esdrúxulo, de quem se pega de 
surpresa e ainda, não pensou sobre o que vai dizer. 
 
Alguns alunos dizem que é opção, escolha, outros dizem é uma atração que vem de dentro dele e 
que isso não é uma doença. Um aluno diz que alguém o orientou errado. Vários alunos falam que 
acham que é normal já que existem tantos homossexuais, porém uma aluna afirma que não é 
normal, mas estranho, pois, se nasce homem ou mulher. Muitos alunos falam que acham errado, 
mas é opção da pessoa e que deve ser respeitada. 
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Muitas narrativas surgem a partir desta discussão, exigindo respostas do professor que vai tentando 
desviar-se do caminho moral, mas envereda pelo lado do biológico, até que ressalta a questão da 
ética e do respeito e encerra o debate. 
 
Os alunos nessa escola demonstram gostar das atividades e não faltam, até porque, a maioria já se 
encontra em seu turno, entretanto, percebe-se que, mesmo aqueles que para lá vão fora do seu 
horário, não faltam e que todos parecem gostar das atividades e debates que são postos no núcleo, 
até para fugir das aulas “chatas”, como afirmam.  
 
Constatamos que este professor de literatura imprimiu um outro movimento às suas aulas e 
desmontou, de certo modo, a tradição de que os professores se “escondem”, quando o assunto é o 
sexo e a sexualidade, não obstante, esteja bem presente a pedagogia da moral, tantas vezes 
servindo de argumento às nossas análises. Destacamos a importância de melhor aprofundamento 
nesse que muito contribuirá para que nossas aulas, como dizem os alunos, não sejam tão chatas.  
 

3. Escola C: A professora dessa escola é formada em história e tem duas matrículas na rede 
municipal, ministrando aulas de História e, coordenando o núcleo. Os alunos estão em sua maioria 
na 5a e na 6a séries do ensino fundamental e, se dedicam ao núcleo de adolescentes em outro turno. 
Portanto, voltam “voluntariamente” à escola para as atividades de discussões e debates sobre 
sexualidade e drogas. 
 

Numa das primeiras atividades observadas por nós, a professora propôs uma dinâmica em que os 
alunos retiravam de uma caixa, perguntas feitas por eles e a professora respondia. As perguntas 
traziam os seguintes conceitos  

 Com quantos anos o aluno começa a ter mentalidade de adolescente?  
 A transa de adolescentes é proibida por lei?  
 Com quantos anos a garota pode ter filhos?  
 Menina também se masturba, como?  
 Pode ocorrer gravidez na menopausa? 
 Como devemos prevenir a AIDS? 
 O que é DSTs? 
 Qual seria a idade certa para namorar? 
 O menino passa por algum processo biológico para poder ejacular? 
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 Como o cigarro envenena nosso corpo? 
 Onde está a AIDS? 
 Gostaria de saber mais sobre outras doenças sexualmente transmissíveis, além da AIDS. 
 Quando a mulher está menstruada ela não pode transar? 
 Quando começou a AIDS? 
 Álcool e cigarro misturados piora ainda mais a situação? 
 Como evitar engravidar na pré-adolescência? 
 Como é a maturidade? 

 

A atividade prosseguia com os alunos respondendo se as afirmações eram falsas ou verdadeiras. 
Caso não soubessem responder, deveriam se dirigir ao canto da sala correspondente onde 
poderiam encontrar as respostas e, depois justificá-la. Abaixo, temos exemplos das afirmativas 
colocadas:  

 O vírus HIV pode ser transmitido pelo mosquito. 
 O vírus HIV pode ser transmitido pelo leite da mãe. 
 A melhor prevenção do HIV é não fazer sexo. 
 A bebida não é droga. 
 Sou heterossexual, estou protegido contra o HIV 

 
Com relação à essas afirmativas os alunos deram as respostas esperadas pela professora, isto é, 
nada de inusitado ao que se requeria, respostas biologizantes, morais, comportamentais, além 
disso, preconceituosas, como se podia esperar, por exemplo, com a última afirmativa que destaca o 
heterossexual como indivíduo protegido da morte pela infecção do HIV. 
 
Em um outro dia, a professora propôs aos alunos que discutissem em dupla sobre “o que é mais 

importante: o lado material ou os valores não materiais (emocionais); o ter ou o ser”. Os alunos 
novamente apresentaram respostas pertinentes ao esperado pela natureza e forma como foram 
elaborados os questionamentos: os valores emocionais são mais importantes, porque o mundo 

valoriza mais os materiais. Como a professora não explorou essa contradição, imbricada em uma 
série de valores morais, estéticos, éticos, teleológicos e comprometida com um imenso volume de 
estratégias de disciplinação, perdeu-se uma valiosa oportunidade de permitir que os indivíduos 
envolvidos iniciassem sistematicamente, por seus próprios meios ou com a ajuda da professora, 
naquele momento, mudanças significativas em suas condutas, pensamentos e emoções de modo a 
obter um certo estado de felicidade, sabedoria, perfeição ou imortalidade, conforme concebe 
Foucault as tecnologias do eu. (FOUCAULT, 1988). 
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Num outro dia de aula observada, a professora propôs aos alunos que fizessem um RPG11, cuja 
situação estava centralizada no problema de uma adolescente que ficara grávida de outro 
adolescente:  
 
RPG: Os adolescentes se conhecem em uma festa sendo apresentados por amigos (os alunos ficam 
envergonhados) e resolvem sair da festa para se conhecerem melhor, encenam uma cena de sexo, 
escondidos atrás de uma mesa. Na hora de combinar a cena, a garota antes diz ao menino que ele 
deveria se comportar como homem e que deveria criar coragem para falar alguma coisa. A amiga 
completa, dizendo: menino “assanhado” não vai pedir diretamente, vai pedir para ir ali, vai criando 
um clima... até que resolvem transar. 
 
Ela e ele simularam embriaguez, porém ela pede para ele usar camisinha e ele diz que não. A 
garota aceita e um mês e meio depois faz exame e constata que está grávida. Conta para o garoto e 
ele diz que não lembra de ter transado com ela. Situação típica de novela mexicana. 
 
A garota recorre à mãe, perguntando-lhe, indiretamente, o que ela acharia de uma menina 
engravidar e a mãe responde que, atualmente, seria uma irresponsabilidade, mas que se isso 
acontecesse com ela teria sua ajuda. Então a garota conta para ela que ficou grávida e o pai, que 
entrou na hora, briga com ela. 
 
O pai do garoto ao saber do fato, avisa ao filho que ele não tem que assumir, afinal, não sabe se o 
filho é dele mesmo. Depois desse evento, a garota vai embora e o pai briga com o filho. 

 
Os pais dos dois adolescentes se encontram e resolvem fazer o teste de DNA, que confirma a 
paternidade. O pai do garoto acha melhor abortar, mas a mãe diz que ele vai assumir (casar) e que 
ela vai ajudar a cuidar do bebê. Depois da cena apresentada, muitas questões se evidenciaram, mas 
poucas foram efetivamente discutidas, perdendo-se, assim, ótimos momentos de reflexão e 

                                                           
11 Na verdade, surgia antes como uma peça improvisada na hora; a professora e os alunos pareciam não conhecer 
realmente um RPG; a utilização do termo foi mais por estar na mídia e para parecer diferente. 
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aproximação dos conceitos e concepções sobre a sexualidade, o sexo e as relações de gênero, bem 
como, conceitos apreendidos sobre moral e moralidade. 
 
Como é possível apreender, semelhante cena, também, foi dramatizada por nossas jovens 
professoras e relatadas no capítulo anterior. O que desejo chamar atenção aqui, especificamente e 
para além das análises apresentadas é que a pedagogia como argumenta Larrosa, está baseada em 
princípios que se contraditam entre exigências éticas ou sociais normativamente construídas, tais 
como, cidadania, democracia, controle social e estado  de felicidade e prazer e os princípios que 
informa as práticas e as teorias educativas. Trata-se, como assegura, de uma questão de 
exterioridade entre princípios éticos ou exigências sociais, de um lado, e o currículo, por outro, de 
forma que se relaciona uma concepção ética do homem reificada e uma sociedade reificada a uma 
escola reificada, afim de definir suas tarefas e princípios, sob os auspícios de um grupo opressor 
que deseja a qualquer custo a manutenção de seus privilégios. (LARROSA, 1998, p.72, notas) 
 
Por isso, tornar-se a sexualidade, o sexo e as relações de gênero, questões “malditas” nos meios 
escolares e, até mesmo, no âmbito acadêmico em que se discutem as mudanças de paradigmas 
para a educação de nossa gente. Repetem-se as mesmas narrativas nos cursos de formação 
docente que, em cadeia, se repetem nas salas de aula de nossos jovens – a ciência biológica é a 
legitimadora de ações repressoras e controlistas, enquanto a pedagogia da moral circula entre os 
não-ditos do cenário educacional, principalmente, quando se toma por base a temática em questão, 
ou melhor, ela se torna elucidativa desta reificação e da exterioridade de que fala Larrosa. 
 
Um exame mais detalhado do trabalho com esses elos no âmbito da escola fundamental, nos 
fornece, em parte (necessário maior aprofundamento), não o dilema e as contradições enfrentadas 
por professores e alunos, mas a forma e o conteúdo no qual as atividades são executadas e que 
podem salientar muitos outros significados, pois se perguntarmos às crianças o que elas estão, 
efetivamente, aprendendo nos dirão que estão aprendendo muito sobre como se comportar diante 
da sexualidade e do sexo, aprendendo a tomar decisões autônomas e coletivas, a considerar as 
opiniões diversas provenientes dos outros. Observe-se que o componente básico da ideologia que 
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se acha implícita nessas atividades é, menos que informações úteis é a transmissão de valores 
morais, embutidos na idéia de melhorar a reflexão e a comunicação entre os alunos sobre o tema. 
 
Se examinarmos mais detalhadamente as atividades e questões apresentadas, vamos encontrar 
dois deslocamentos discursivos. O primeiro vai se referir à pessoalização do conteúdo contido na 
atividade, enquanto, o segundo, é um movimento extensivo em direção às generalizações, ou seja, 
transformar situações particulares em situação de caráter geral, senão vejamos, neste último 
exemplo que apresento, em relação à dicotomia ditos e não-ditos encontrados com freqüência no 
cotidiano de nossas vidas, e, particularmente, encontradas nos discursos da escola que legitimam 
formas que se descolam de seus conteúdos, pelo menos aparentemente. Esta diz respeito a 
questão de gênero e observem como desde o início a questão já pressupõe respostas legitimadoras 
de um determinado lugar social para homens e mulheres. 
 
A professora propõe que as meninas e os meninos coloquem as vantagens e desvantagens de ser 
homem ou mulher. Eis o que pensam e dizem: 
 
Vantagens em ser mulher 

- A mulher tem mais orientação da mãe. (orientação ou controle?) 
- A mulher pode se masturbar sem ser chamada de gay. 
- Pode menstruar e engravidar. 
- Compreende melhor os sentimentos dos outros. 
 

Desvantagens em ser mulher: 
- Cólica menstrual. 
- Mulher que “fica” com muitos garotos ganha fama de galinha. 
- Existe uma religião que proíbe cortar o cabelo. 

 
Dizem os meninos sobre as vantagens de ser homem: 

- O homem não tem que arrumar a casa. 
- Não engravidam. 
- Podem namorar bastante sem ser chamados de “sabonete”. 
- Podem namorar cedo. 
- Ganham mais dinheiro com mesmo horário e função de uma mulher. 
- São mais liberados do que as mulheres. 
 

Sobre as desvantagens, assumem: 
- São incompreendidos. 
- Têm que entrar no exército. 



(RE)INVENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DA JOVEM PROFESSORA 
 

CAPÍTULO 5 – LUGAR DO SEXUAL NA ESCOLA PÚBLICA 
 

Maria Amelia de Souza Reis           Página 375 
 
 

 

- Trabalham mais no “pesado”. 
- São mais violentos que as mulheres. 
- São irresponsáveis. 

 

Deixando de lado a estrutura e a natureza dos conceitos construídos e possíveis de serem dizíveis, 
interessa que nos concentremos nos procedimentos de generalização, que carregados de 
abstrações e descolados de seus contextos foram sempre, ou quase sempre, privilegiados em sua 
ênfase no forte viés dedutivo e universal que caracteriza as abordagens kantianas da moralidade e 
do saber humano, em prejuízo de um raciocínio interpretativo e contextual que leve em conta a 
justiça e os direitos, ao invés de se considerar, como o foram, a moralidade subsumida nas 
atividades que evidenciavam a possibilidades de uma educação sexual (moral) centrada nas 
questões da obrigação e não como uma questão de valores, sentimentos e compromisso pessoal 
com o(s) outro(s). 
 
Destacamos em nossa narrativa os ditos e os não-ditos que se apresentam simbolicamente nas 
diversas formas de educação moral, entretanto, de início comentamos que os argumentos e teses 
foucaultianas nos levaram a procurar onde se encontravam os conteúdos não-incluídos nos 
programas escolares. Se os possíveis de falar, porque legitimados pelo poder dominante, 
presentificavam-se na escola através de uma parafernália de estratégias educativas para conduzir 
os alunos e alunas àquilo que a sociedade espera deles, caberia, agora, descobrir onde se 
encontravam os desejos, as emoções, os sentimentos e os sentidos em direção à liberdade e à 
alteridade desejada pelos adolescentes que aceitavam as tarefas planejadas para os núcleos como 
panacéia de interesses maiores e não cuidados. 
 
Assim, chegamos aos cadernos de perguntas, que se tornavam visíveis aos olhos de quem procura, 
como um detetive em que lugar estão as pistas para a solução de problemas. Observamos, pois 
estávamos sempre quietinhos em nossos lugares, tentando nos tornar quase invisíveis, quando 
percebemos a importância de conhecermos o que diziam e expressavam nesses cadernos de 
segredos coletivos. 
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Iniciamos a busca, que achávamos quase impossível, de ter acesso a um desses cadernos que se 
materializam apenas nos subterrâneos das carteiras escolares, escorregando daqui pra ali, de um 
jeito muito peculiar ao que requer segredo. Em um belo dia Amanda, jovem e com idade que muito 
se aproximava a dos adolescentes, de repente, tomando cuidados para não intimidar mas com a 
força necessária de quem é merecedora de confiança, indaga aos alunos da escola A, quem teria 
um caderno de perguntas para que ela pudesse ver. Como a idéia se fez presente à vista do 
professor, este logo teve a idéia de construir com eles um caderno mais cientifizado sem as 

sacanagens que eles perguntam. Este fato destruiu todas as possibilidades de conseguir um 
caderno nesta escola. 
 
Chegamos a escola B e fizemos o mesmo pedido, sendo atendidas com cautela por uma das 
alunas que exigiu que o caderno fosse devolvido imediatamente, todavia, qual não foi a surpresa de 
Amanda, quando para atender aos apelos da adolescente que nela confiara e lhe entregara o 
caderno para xerocopiar, aproxima-se a diretora da escola e orgulhosamente, lhe pergunta, já 
conhecendo a resposta: “Menina, por que você está tirando cópia deste caderno? Tenho um monte 

deles guardados em minha sala, vou lhe dar todos, pois nada nos podem servir”. Dirigindo-se à sala 
da direção vai comentando com Amanda, perplexa: “Essas crianças não têm jeito mesmo, imagine, 

estes cadernos lhes foram doados pela prefeitura para um bom uso deles, para seus estudos e, não 

para essas bobagens”. Já chegando ao armário onde guardava tais “obscenidades”, colocou em 
nossas mãos dez cadernos que, para nós pesquisadores, surgiram como verdadeiras relíquias a 
serem desveladas.  
 

Portanto, apesar da liberdade, mesmo limitada e das atividades serem agradáveis para os alunos 
nos núcleos, os cadernos de perguntas apresentam muitos questionamentos que não são feitos na 
ambiência desse espaço de convivência, principalmente, porque neles exponhem suas intimidades e 
desejos por conhecer melhor o outro e a si mesmos em sua sexualidade que emerge em toda sua 
plenitude. Aparecem em sua plenitude do dizível, porém, fora dos olhares das verdades aparentes, 
transformam-se também nos não-ditos, que nos servem e pistas para compreender melhor suas 
concepções dos elos que unem memória, sexualidade, sexo, e relações de gênero em sua mais 
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íntima profundidade, onde brotam outros sentidos e outras narrativas. Neles, se destacam 
perguntas, tais como: 

 se a pessoa é virgem 
 se namora ou se paquera 
 quem levaria e quem deixaria em uma ilha deserta 
 quais são as pessoas que ela gosta e que não gosta 
 se a pessoa está bem informada sobre o sexo 
 o que a pessoa acha das drogas e da liberação da maconha 
 quem a pessoa não gostou de beijar 
 o que a pessoa acha do mundo de hoje, o que acha que ele tem de pior e como gostaria que ele fosse 
 com que roupa a pessoa dorme 
 o que significa amor, paixão, falsidade, drogas, sexo, Deus, mãe e pai,  para a pessoa 
 se a pessoa já foi traída e o que faria se fosse traída pelo seu namorado e sua amiga 
 qual o objetivo de vida da pessoa 
 qual o time e a escola de samba da pessoa 
 que pergunta gostaria de fazer para a dona do caderno 
 de que maneira a pessoa gostaria de perder a virgindade 
 se acredita em amor a primeira vista 
 se já gostou de duas pessoas ao mesmo tempo 
 o que o vento levou da pessoa e o que trouxe 
 qual seu sonho de consumo 
 qual sua fantasia sexual 
 se já lutou por um amor perdido 
 se sente saudades de um amor 
 como a pessoa se define 
 se a pessoa tem liberdade 
 se a pessoa é ciumenta, racista 
 se guarda rancor de alguém, se tem alguém que acha falso 
 uma coisa que não suporta 
 o que é preciso para conquistar alguém 
 um defeito da pessoa amada 
 do que se arrepende 
 se a pessoa se acha sexy 

 
Essas perguntas demonstram que os alunos querem saber muito mais sobre a sexualidade do que o 
que lhes é possível (permitido) auferir na escola, sem negar o aspecto biológico, querem saber mais 
e mais, mas em seus contextos de geração, localidade e pertencimento à suas tribos. Como se pode 
observar são perguntas bem diferentes daquelas que fazem no ambiente escolar à vista do 
professor/professora, tornam-se mais livres para falar de seus conceitos e intimidades, por exemplo, 
a abertura que passam a ter em relação à assunção da não-virgindade, em que destacamos 
acontecer com meninas de onze anos e outras, que admitem serem mães. 
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Todavia, cabe indagar: trava-se uma luta contra a sexualidade a partir do esforço para assumir seu 
controle? Trata-se da tentativa de regulá-la para ocultar aquilo que ela tem de indiscreto, perigoso ou 
pecaminoso? Pelas análises até aqui desenvolvidas, poderia afirmar que não. O que se evidencia 
nessas formulações é a própria construção da sexualidade, enquanto dispositivo histórico que se 
marca por pertencer a uma extensa rede de interpretações diversas e de sentidos, na qual a 
estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação dos discursos, a formação de 
conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se de acordo com as 
operações de dominação entre as estratégias que se constituem como uma pedagogia da moral, em 
que estão presentes, também, dispositivos de saber e poder. Nesta dimensão se inscreve a 
Educação Sexual dos escolares enquanto vontade de saber sobre o sexual e questão que se 
articula ao cuidado de si nos processos de construção dos sujeitos. 
 
 

5.4 A Sexualidade dos Escolares: entre a Vontade de  Saber e o             
Cuidado de Si  

 
Segundo as teses de Michel Foucault, a sociedade capitalista não obrigou o sexo a se calar ou a 
esconder-se, ao contrário o sexo é incitado a confessar-se e a manifestar-se, através de uma 
multiplicidade de estratégias onde proliferam discursos que nos convidam incessantemente a 
enunciar nossa sexualidade, utilizando para tal, instituições como: a igreja, a escola, a família, o 
consultório médico e, saberes como: a demografia, a biologia, a medicina, a psicologia, a 
psiquiatria, a moral e a pedagogia. 
 

Adotando uma perspectiva epistemológica que se definia pela ruptura e descontinuidade, Foucault 
retoma toda episteme12 e todo saber sobre as práticas que se configuram historicamente como 
questões da atualidade a partir de problematizações sobre as práticas de sujeitamento e as 
instituições que as exercitam. É nesse contexto epistemológico que afirma uma vontade de saber 

                                                           
12 Episteme entendida por Foucault como uma rede de formações discursivas que teriam uma certa homogeneidade em uma dada 
época hsitórica e que explicariam o significado das condições de funcionamento dessa história. 
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sobre a sexualidade como peça fundamental das estratégias de controle disciplinar do corpo e da 
população. 
 

Ouvindo os surdos clamores ressoarem das paredes da escola, atento às várias formações, 
discursivas, ali presentes, passou a analisá-las sob o foco do dispositivo saber-poder, enquanto 
instituição que se marca pelo exercício de técnicas sociais que se configuram como tecnologias de 
poder – o corpo humano como alvo, analisável e manipulável13, através do aparato disciplinar que 
assegura sua sujeição ao impor-lhe docilidade e utilidade. 
 

Em sua eficácia, a disciplina se materializa em conceitos, normas e regras que transitam pela via 
dos discursos, enunciando verdades que se legitimam a partir da positividade das ciências e de sua 
representação, elaborada pelos homens.  
 

Nessa dimensão teórica, se torna possível afirmar que a sexualidade não pode ser descrita como 

ímpeto selvagem por natureza e indócil por necessidade, nem que ela se possa esgotar por um 
poder que fracassa ao dominá-la. Ela não é o elemento mais importante a se inscrever nas relações 
de poder, mas, certamente, será aquele dotado de maior utilidade às manobras dos operadores de 
dominação, pois se movimenta livremente em todo corpo social: entre os homens; entre os homens 
e as mulheres; entre educadores e educandos; entre padres e leigos; entre jovens e idosos; entre 
administradores e a população  (Foucault, 1988:98-109). 
 

Recolocando a discussão sobre a sexualidade do escolar, após inscrevê-la nos fundamentos já 
descritos, podemos inferir que a chamada pedagogização do sexo da criança se pode incluir ao 
conjunto de estratégias relacionadas a toda uma vontade de saber, pois a dupla afirmação de que as 
crianças são naturalmente sexuadas, mas impedidas de sua prática, justifica todo um aparato de 
adultos com seus saberes (pais, psicólogos, professores, médicos etc.), preparado para assumir o 
controle desse jovem sujeito em perigo e perigoso em seu sexo.  
 

                                                           
13  Cabe sempre aprofundar a leitura de Vigiar e punir, onde Foucault( 1997) analisa as transformações dos mecanismos de punição, 
de manipulação dos corpos até as estratégias finais de vigilância pelo olhar panóptico enquanto vigilância extremamente estruturada e 
interiorizada em que não mais se necessita a vigilância. 
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A preocupação de procurar aprofundar a temática da construção da subjetividade do escolar a partir 
da Educação Sexual que o fabrica leva-me a recuperar um outro conceito posto nos trabalhos de 
Foucault em sua busca pela verdade, sua tematização da noção de cuidado de si, momento em que 
aponta pistas para a compreensão de alguns dos movimentos em que se move a subjetividade 
contemporânea e, em particular, a construção das subjetividades dos escolares de nossas escolas 
fundamentais. 
 

A noção de cuidado tem uma história que já aparece nos escritos de Hesíodo, na antiga Grécia. 
Para os estóicos e epicuristas cuidar de si é concentrar-se no presente e preocupar-se em ter uma 
bela existência através da prática do bem. O conceito sofre ruptura no período que vai do século IV 
D.C. até por volta do século XIII com o cristianismo que modifica os valores que são objeto dos 
desejos e cuidados e que se faz presente nos exercícios espirituais. O cuidado como categoria 
aparece com Goethe, no século XIX, mas é Nietzsche quem retoma os antigos gregos e passa a 
referi-lo aos cuidados da vida e à angústia da existência. Em Foucault o resgate do conceito em 
seus trabalhos finais, utilizando-o para investigar o modo pelo qual um sujeito pode se construir.  
 

Ao tratar o cuidado de si como uma forma de síntese entre história da subjetividade e a análise que 
realiza da governabilidade, expressa o conceito como o governo de si por si mesmo, em sua 
articulação com as relações com os outros, ou seja, Foucault cria, com a noção, a imagem de uma 
arte de viver, uma possibilidade ética14 e uma estética da existência. Na construção que elabora da 
história da subjetividade, procura refazer os movimentos da história da verdade, percorrendo os 
caminhos daquilo que constitui historicamente o sujeito, e que é entendido por ele como uma história 
de problematizações e de práticas.  

 

Indagando como as pessoas desenvolvem(ram) um saber específico acerca de si mesmas, o autor 
analisa os jogos de verdade contidos em ciências determinadas, destacando quatro tipos de 

                                                           
14 Ética aqui entendida como relação para consigo mesmo e trabalho de si sobre si, pensada como coextensiva à questão das 
relações de poder, situadas no presente. O que seria indagar: como nos constituímos como sujeitos de nossas próprias ações? 
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tecnologias principais, cada uma delas representando uma matriz de razão prática: tecnologias de 
produção (permitem produzir, transformar ou manipular coisas); tecnologias de sistemas de sinais 

(permitem utilizar signos, sentidos, símbolos e significações); tecnologias de poder (determinam a 

conduta dos indivíduos, submetendo-os a certos objetivos ou dominação, consiste em uma 

objetivação do sujeito); tecnologias de si (permitem aos indivíduos relacionar-se consigo mesmos, 

governando seu próprio corpo, sua alma, pensamentos, conduta ou com ajuda, tendo por resultado 

a auto-transformação, com objetivo de alcançar certo estado de felicidade, sabedoria ou pureza). 
(EIZIRIK, 1997) 
 

Reconhecendo que estas tecnologias nunca operam isoladamente e que representam uma razão de 
ordem prática - operam sobre e produzem efeitos - que resulta em aprendizagem e transformações, 
será possível pensar uma outra narrativa para a Educação Sexual, em particular, e para a formação 
docente, de forma geral, de modo a que os educandos se reconheçam nos movimentos de 
construção de sua subjetividade, não só os aspectos do possível, como também aqueles que se 
encontram na ordem do impossível espaço-temporal, afirmando-se nas possibilidades das lutas e 
dos embates para que o novo/outro possa, finalmente, aparecer. 
 
 

5.5 A Educação Sexual dos Escolares: entre a Ars Erotica e a Scientia 
Sexualis 

 
Investigar as questões que se remetem ao sexual é penetrar por caminhos tortuosos e nem sempre 
muito seguros. Aqui uma pedra, ali uma emboscada, em meio a um oceano de surpresas, desafios e 
novas orientações. O método semovente nos faz rodopiar entre as ondas dos saberes quanto dos 
não-saberes, sempre presentes. Arriscamo-nos por terrenos pouco conhecidos, sentindo a cada 
movimento a necessidade urgente de levantar o tapete e desvelar o que existe de concreto no solo 
de terra batida, ainda bruta, desse território pouco explorado no campo da pedagogia. 
 
Formulações sobre a ética e o cuidado de si no entrelaçamento dos sentidos que envolvem a noção 
de vontade de saber, em Foucault, nos levaram(vam) a refletir sobre a desconstrução/reconstrução 
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de processos, detalhes, sonhos e utopias presentes em sua concepção de descontinuidade da 
história e da ciência e, ao trazê-la para cá nos desafia a refletir sobre o lugar onde a educação se 
encontra com o sexual, para elaborar o movimento da educação sexual escolar no resgate da 
história das ciências e situá-la entre a ars erotica e a scientia sexualis. 
 
Como já anunciado, a normalização da sexualidade não pode se apartar da produção de saberes 
específicos – da medicina, da pedagogia, da psicologia, da demografia, da psiquiatria e da 
psicanálise, entre outros. Saberes e poderes que, intensificando o desejo de mais conhecer sobre o 
sexo, impõe-lhe lugar e regime específico de verdade a partir de uma multiplicidade e complexidade 
discursiva.  
 
No Brasil, a partir do final do século XIX, as práticas discursivas da medicina social passaram a 
investir na difusão da idéia de nocividade do meio familiar, questão que vai constituir-se como 

grande trunfo médico na luta pela hegemonia educativa das crianças (Costa, 1983:171). A 
condenação das práticas familiares legitima a intervenção dos médicos, higienistas e eugenistas que 
passam a prescrever aos pais e, mais tarde aos professores, comportamentos adequados ao 
manejo das crianças. 
 

A escola, terreno fértil para a semeadura e difusão às famílias de comportamentos sanitários e 
higiênicos voltados a um conjunto de hábitos e atitudes sadias, físicas e morais adequados ao 
sistema político da época, torna-se alvo das preocupações do Estado e das políticas públicas que 
trazem por referência os ideais de civilidade e utilizabilidade produtiva.  
 
Em outras palavras, a escola que se inscreve em meio a uma rede de instituições disciplinares, além 
de possibilitar o aprendizado das interdições, das proibições e das punições, estabeleceu práticas de 
um novo cuidado de si para si, associado à prática da saúde, à higiene do corpo e asseio das 
roupas, aos modos de proceder, à pureza da alma e à nobreza do caráter. Questões que evidenciam 
a complexidade com que se internalizou as tecnologias de poder individualizantes. (Stephanou: 
1994) 
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É nessa esteira do cuidado de si, da valorização do asseio e do amor próprio que se passou a 
intervir na Educação Sexual das crianças e dos jovens escolares através da observação detalhada e 
da classificação, constituindo-se menos em reprimir e mais lhes ressaltar os vícios, defeitos e erros, 
de modo a atingir o cerne de seu caráter e de sua alma, forjando os futuros e autênticos cidadãos, 
numa ação corretiva. 
 
Não é por acaso que a Educação Sexual dos escolares vai se tornando pouco a pouco, ao longo dos 
anos, reserva de mercado da ação pedagógica dos sexólogos, que por trazerem como marca scrips 

associados ao controle das práticas sexuais, têm por fundamento de seu trabalho o comportamento 
sexual, esta uma forma particular da sexualidade humana. 
 
A sexologia reúne, em seu corpo, profissionais de diferentes áreas que podem ser originários tanto 
da medicina como da psicologia, da pedagogia ou de outras áreas e se volta para o que chamam 
Educação Sexual, Orientação Sexual ou, ainda, Terapia Sexual. Essa mescla de psicologia e 
educação visaria promover a reeducação do prazer sexual e da libido através de terapias e controle 
do orgasmo.  
 
A medicina, segundo Corrêa (1998), não obstante a inexistência de uma especialidade médica 
capaz de tratar da sexualidade especificamente, vem através de seus discursos mais recentes, 
tentando colocar o que deve e o que não deve ser entendido sobre a rubrica 
sexo/sexualidade/diferenciação, já os sexólogos, relatores, consultores de propostas e projetos 
governamentais de ensino, vêem se ocupando fundamentalmente do controle de categorias, tais 
como: número de parceiros, sexo biológico e a adoção de práticas preventivas relacionadas ao 
sexo/população, sexo/doença e ao sexo/orgasmo. 
 
Birman (1998), no debate que trava entre psicanálise e as chamadas ciências sexuais, evoca Kraft-
Ebing, médico-pesquisador do sexual, pai da sexologia, como aquele que transforma interditos e 
normas sobre a sexualidade que se constrói no Ocidente, pelo menos depois do advento do 
Cristianismo, em postulados científicos e morais-religiosos, identificados com a idéia de pecado e 
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horror. A psicanálise problematiza a exigência reprodutiva da sexualidade, definindo-a a partir do 
erotismo e com isso, a retira do registro do comportamento, alocando-a no prazer e no gozo como 
parte mais íntima dos movimentos de subjetivação. 
 
Não obstante as diversas sexologias terem a pretensão de constituir a sexualidade como objeto 
único das ciências, característica da tradição ocidental desde o século passado, Foucault na História 
de Sexualidade nos mostra a possibilidade da existência de uma ars erótica15 e não propriamente o 
domínio de uma scientia sexualis, modelada pelos cânones da biologia, da fisiologia da reprodução 
e da medicina da sexualidade. Orientando-se por esta trajetória caminha esse nosso trabalho de 
pesquisa ao investigar as condições postas aos escolares e que os constituem enquanto sujeitos 
sexuais. 
 
Foucault nos ensina a pensar que a arte erótica e as ciências sexuais se constituem como dois 
grandes procedimentos de produção de verdades sobre o sexo. Na primeira, comum nas sociedades 
orientais, a verdade é extraída do próprio prazer, encarado como prática e recolhido como 
experiência. Não existe referência ao permitido ou proibido, nem mesmo a um critério de utilidade. O 
prazer é tido em relação a si mesmo. Sua duração e qualidade específica devem ser reverberações 
sentidas no corpo e na alma. Esta arte se constitui como um saber que deve ser secreto, não como 
suspeita de infâmia cometida ou despudor, mas como prazer e gozo, pois segundo a tradição, se 
assim não fosse, perderia sua eficácia e virtude.  
 
Nossas sociedades ocidentais, como prenuncia o autor de A História da Sexualidade, não parece 
possuir a arte erótica como a possuem os orientais. Deste lado do mundo as ciências sexuais se 
desenvolveram para também dizer sua verdade sobre o sexual sob a égide do saber-poder, 
rigorosamente em oposição à arte das iniciações e ao segredo essencial. Na Grécia a verdade e o 

                                                           
15  A arte erótica se constitui basicamente em um conjunto de técnicas, ensinamentos secretos (rituais de iniciação e preparação 
erótica de homens e mulheres) e, se destina à total plenitude do ser amado. O que é mais importante é o próprio bem estar do corpo e 
da alma. No ato sexual, o gozo é a perfeição, a qualidade do gozo, não importa o tempo. A plenitude do prazer sexual significa o elixir 
da longa vida que se contrapõe à morte. Um exemplo clássico de ensinamento na arte erótica oriental é apresentado no Kama Sutra 
em suas técnicas que anunciam a descoberta de novas formas de prazer. 
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sexo se ligavam, na forma da pedagogia, pela transmissão corpo-a-corpo de um saber precioso; o 
sexo servia de suporte às iniciações do conhecimento. Para nós, é a verdade que serve de suporte 

ao sexo e suas manifestações, aqui o difícil saber do sexo não se liga à transmissão máxima do 

segredo do mestre ao discípulo, mas em torno da lenta e fecunda ascensão da confidência. Plena 
em vontade de saber (FOUCAULT, 1986, p.53-62).  
 
Tomando como ponto de partida para essas reflexões, noções e conceitos emprestados das 
análises profundas desse discípulo de Nietzche e, ampliando-a para nosso tempo-espaço da escola, 
torna-se possível compreender melhor a história da Educação Sexual dos escolares e, perceber a 
necessidade de investigar como e de que maneira se investe na produção e veiculação de saberes 
que passam a constituir cotidianamente subjetividades. De outro modo, indagar: como se produzem 

os textos e discursos que sujeitam; de onde falam aqueles que dizem o que deve ser feito; e como 
tudo mais, vai nos fazendo ser o que somos? 

 
Finalizando, mas não concluindo. A explosão do desejo decorrente do amadurecimento hormonal, o 
agravamento do risco da gravidez indesejada, a possibilidade de contrair doenças sexualmente 
transmissíveis e a AIDS, têm intensificado os discursos biomédicos (de sexólogos e educadores 
sexuais) em torno  de uma sexualidade sadia, asséptica e politicamente adequada, que tem 
encontrado na educação escolar seu espaço privilegiado de atuação.  
 
Estatísticas que anunciam o aumento da gravidez em adolescente reelaboram a sexualidade 
adolescente como um problema social a ser resolvido, alimentando o medo e a exclusão como 
conseqüência negativa da atividade sexual do jovem. Transforma-se a questão em um problema de 
Saúde Pública e um conflito de ordem moral, somente solucionado a partir da informação 
massificada com base na responsabilidade individual. Resposta que não dá conta da materialidade 
efetiva da questão. 
 

A maioria dos programas e projetos e, mesmo pesquisas no campo da prevenção, que articulam 
sexo e educação definem o sujeito sexual como aquele indivíduo capaz de ser agente regulador de 
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sua vida sexual (PAIVA, 1996), significando na prática a preocupação com o chamado 
empowerment (empoderamento ou fortalecimento), que reúne em si as condições de possibilitar ao 
sujeito a capacidade de negociar o sexo com o parceiro de acordo com as normas vigentes; ser 
capaz de dizer não, negociando sexo seguro e poder dispor do acesso aos meios materiais para 
escolhas reprodutivas próprias. Como vemos, a sexualidade se reduz aos cuidados na dimensão 
higienista e profilática, enquanto a Educação Sexual se restringe a visão estreita do bom 
comportamento individual para a felicidade sexual e social (também empobrecida) encontrada em 
um bom sexo. 
 

O esforço de partir do chão da escola, de compreender os meandros de sua existência nos força 
olhar com outros olhos a realidade e, nela penetrar de corpo inteiro com a certeza a que se refere 
Morin (s/d) de que não existe uma essência verdadeira, pois qualquer unidade é fruto de uma 
complexa rede de relações em que se envolvem discursos e práticas reais de 
sujeitamentos/dessujeitamentos.  
 

Na busca de um pouco do possível, senão eu sufoco16, buscamos Foucault e nele, encontramos não 
só a denúncia severa e radical a todo tipo de aprisionamento como, também, caminhos para nos 
pensarmos mais incertos e duvidosos, frágeis e com relativa autonomia, desbancando de nós os 
soberanos que nos acostumamos a pensar. 
 

O movimento em águas intranqüilas e escuras, mas agora melhor conhecido, nos confere maiores 
possibilidades de escaparmos da captura onde se travam as relações entre as técnicas, discursos e 
práticas que operam como instrumentos das dominações. 
 

Problematizar os discursos e as práticas que põem em jogo as contradições presentes na relação 
sempre conflituosa entre o desejo e as exigências institucionais, será, certamente, encontrar as 
brechas para uma Educação Sexual onde a vontade de saber não seja caracterizada por uma 
existência lateral em que o cuidado de si se limita aos cuidados do asseio e da assepsia. 

 

                                                           
16 Afirmação de Deleuze para registrar o sentimento de Foucault ao retornar aos gregos e à questão da subjetividade. 
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Seguir pelos caminhos onde se movimentaram/movimentam as subjetividades em construção de 
nossas jovens professoras e de nossos escolares, através da Educação Sexual que lhes é imposta, 
é/tem sido o desafio desta pesquisa, tendo por certeza de que os caminhos em direção da 
subjetividade vão ao encontro do impossível. 
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PP  AA  RR  AA        NN  ÃÃ  OO        CC  OO  NN  CC  LL  UU  II  RR  
  

 

 
Tecendo a narrativa e, relendo a escrita que vou elaborando, tenho a certeza de que a minha própria 
história se entrecruza com tantas outras histórias aqui narradas. Assim como a minha, as histórias 
de vida  das jovens professoras se aproximam e se entrelaçam. Sào histórias no plural, formas de 
falar sobre a vida da/na escola, fora e dentro dela, movimentos que a própria multiplicidade e 
pluralidade concebem. Enfim, reconhecemos, eu e tantas outras professoras, que é nessa 
pluralidade que a singularidade se concretiza e que nos permite afirmar-nos na mudança. 
 
Desse modo, não posso deixar de pensar e narrar a escola, ainda, nesta finalização do estudo, 
deixando aos leitores algumas questões a pensar que nos podem ajudar a vencer a morte da escola 
e, assim, possuir a esperança de poder (re)inventá-la. 
 
 

ÉTICA E FORMAÇÃO DOCENTE 
 
Temos diante de nós uma escola pública, seus professores, seus alunos, seus desejos; seus medos 
e suas inseguranças. Afinal, o sexual traz, em seu conteúdo escolar e administrado, os pressupostos 
biológicos-reprodutivos que servem de base aos ensinamentos repetidos nos cotidianos em que se 
oferece a educação dos jovens. 
 
Cabe lembrar que a sexualidade no decurso da história das civilizações ocidentais vem servindo de 
guardiã da moralidade, da boa ordem e dos saberes que impõem poderes entre aqueles que ditam 
sobre o bom e o mau sexo, os decentes e indecentes, entre os normais e anormais. 
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Tudo parecia calmo, em ordem e disciplina, como tudo que se deseja ocorrer na “boa” escola. Os 
alunos discutindo o sexo (afinal, aquele era o espaço-tempo destinado ao debate sobre esses 
saberes – os Núcleos de Adolescentes) sob a ingenuidade da paz científica que muito impunha os 
discursos, que pouco entende daquelas “verdades” que nos trazem os jovens e que resvalam pelos 
subterrâneos das carteiras e das conversas que aos adultos não interessam (o tempo de escola já 
lhes mostrou).  
 
Por alguns minutos o(a) professor(a) precisa sair da sala de aula. Eis, então, que surge o objeto do 
desejo de cada um sob a forma de um caderno de perguntas. Artefato de desejos que viaja pelos 
caminhos dos encontros e dos saberes que a muitos parece interessar. Talvez, porque desejem 
conhecer sobre o(a) outro(a), identificando-se ou não com as sexualidades emergentes e suas 
subversões ao controle ditado pela persuasão e adesão que atinge corpos e mentes em sua rede 
disciplinar. Talvez, porque ali se encontrasse a paz das possibilidades dos não ditos e das narrativas 
proibitivas. Os alunos vibram com as possibilidades de despejar nos cadernos as suas impressões e 
imagens construídas sobre o sexo, questão tão perigosa de ser tratada que requer engenho e arte 
para burlar-lhes as características conferidas sob as vestes da classificação nesse espaço–tempo de 
ensinar e aprender. 
 
A sexualidade, pária dos conteúdos escolares, salta em sua ascensão contra a estupidez do arbítrio 
que se coloca. Todavia, o seu conteúdo fundante não é levado em conta nos programas escolares e 
sequer são percebidos como pertinentes ao currículo da escola – ignorância insana que oculta o que 
lhe é imanente. 
 
Afinal, reveladores dos muitos não ditos , a sexualidade fala através dos silêncios desenhados no 
cotidiano escolar e, como ela é considerada pelo perigo que oferece, é melhor silenciá-la ou, na 
melhor das hipóteses conferir-lhe lugar específico para o tratamento das questões e respostas que a 
escola não consegue responder.  
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O DISCURSO PEDAGÓGICO E A DESPEDAGOGIZAÇÃO DO DISCURSO 
 

O discurso pedagógico dominante divide-se entre a arrogância do cientificismo e a insensatez dos 
moralistas; tais discursos se ampliam a cada dia, tornando visível cada vez mais o seu fundo, na 
medida em que surgem, em momentos apropriados ao capital, forjando diretrizes políticas que se 
voltam à construção pelos professores de um saber que só beneficia o desenvolvimento intelectivo 
de crianças e adolescentes, desconsiderando tudo o que sabem e o que fazem os docentes em seu 
trabalho.   
 
As políticas de formação efetivamente engajadas na melhoria da qualidade social do ensino não 
podem deixar de lado a concepção de que as práticas desenvolvidas sejam entendidas como 
práticas sociais e narrativas, e que as professoras e professores, bem como estudantes sejam 
considerados como autores destas mesmas práticas, contrariando o discurso dogmático que precisa 
assegurar a univocidade do sentido, de modo a programar o autor. 
 

Se a pedagogia – como campo complexo e aberto - privilegia a multivocidade, nos instigando a 
pensar, a escrever e a agir, para além da “segurança” dos saberes hierárquicos, neutros e 
disciplinados, nela a sexualidade e o Eros terá lugar em suas múltiplas possibilidades de trazer das 
profundidades os elementos capazes de construir uma outra narrativa para a formação docente e, a 
partir dela, reverter um quadro de desesperanças e impossibilidades. 
 

 ж ж ж ж 
 

Este estudo aspirou ser indisciplinar na pretensão de seguir o rigor teórico-prático das genealogias 
foucaultianas, na medida em que pretendi caminhar à margem das arrogâncias dos saberes e dos 
procedimentos metodológicos disciplinados, que me pudessem indicar as lacunas e incompletudes 
na relação docente e a sexualidade. 
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Procurei, também, caminhar sobre as pedras em brasa que se põe à dureza do tema escolhido e, 
com ele, caminhar na contramão da impessoalidade e da prescritividade de uma pedagogia técnico 
científica, de modo a me distanciar da tópica moral em uso na qual se situa a ‘boa’ consciência como 
fora do controle que as regras e os discursos pedagógicos vêem construindo, no sentido de dizer o 
que se pode ou não falar. Neste ponto, a grande importância dos grandes eixos em discussão como 
dispositivos de poderes e saberes, sempre controlados e disciplinados, bem como a juventude 
sempre entendida como um dos alvos preferenciais das políticas dominantes. 
 
Distanciando-me de qualquer pretensão de objetividade e neutralidade, de universalidade ou 
sistematicidade, para além da pretensão de verdade sem, no entanto, renunciar à produção de 
sentidos, não pretendi prescrever formas de atuação ou indicar modelos de ação, sentindo-me livre 
para atuar com os pesquisados, percebendo-me como parte integrante da investigação e, mesmo, 
conseguindo abdicar de caminhos pré-estabelecidos, ainda que, insipientes e transitórios, dentro de 
limites que me impunham a necessidade tanto do próprio recorte da ambiência da pesquisa (minhas 
vivências e experiências pedagógicas junto ás alunas de Pedagogia e professoras em formação, 
principalmente nestes últimos nove anos), quanto dos procedimentos metodológicos adotados 
 
Nos capítulos e nas concepções neles inscritas procurei evitar as totalizações e generalizações, 
fugindo do autoritarismo das palavras e das enunciações. Procurei uma escrita aberta, em que teoria 
e prática se constituíssem como um só conjunto indissociável, compreendendo a observação 
empírica e a teórica como discursos históricos que funcionam como práticas concretas. 
 
Desse modo, o que nos move no erotismo é a certeza de nossa incompletude, já que a completude 
a ser oferecida pelo Outro se constituiria em uma utopia, uma pequena morte realizada na 
pontualidade do gozo, como argumentou Freud. Concluir ou terminar algo, como este estudo que 
acabo de escrever, estaria na ordem do impossível, por isso, para não concluir, coloco em 
destaque, ainda que resumidamente, as muitas indagações que continuam a servir de norte na 
trajetória desta pesquisa, sempre fundamentada nos elos sexualidade e formação docente: Como 

nos fazemos professoras (professor) em um mundo que cada vez mais banaliza a sexualidade, 
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inscrevendo-a entre discursos da repressão e da incitação? Por que ser professora (professor) numa 

sociedade que desqualifica o profissional de ensino, ao mesmo tempo em que investe nos discursos 

por uma educação de “qualidade”? Como se dá essa escolha na vida de cada jovem que faz a 

opção pela profissão e pela docência?  E, como isso se realiza na construção dos sujeitos que, 

assim como eu, se tornaram professoras? Tanto os professores iniciantes, como aqueles que já 

atingiram certa estabilidade e segurança em seu trabalho profissional, necessitam acompanhamento 

e apoio em situaçòesdiferenciadas, como aquelas que dependem de certa autonomia face às 

questões relacionada à sexualidade e às relaçòes entre os gêneros como criar consições 

alternativas que propiciem aos professores explorar os diferentes momentos de sua vida 

profissional, de modo a que atendam suas necessidades específicas, sem que se crie um modelo 

padronizado de formação? Como articular o micro e o macro social, o individual e o coletivo, o 

político e o pedagógico, o ético e o estético cultural quando se trata das questões relativas à 

docência em seus entrelaçamentos com a sexualidade, quando se reconhece a quase ausência da 

sua visibilidade nos planos e programas de ensino na formação docente? Em que o estudo da 

história de vida da professora/do professor pode contribuir para a superação de uma visão particular 

de sujeito e de sexualidade, em sua formação docente? Não existe lugar para a paixão em lugares 
rotinizados e disciplinados que nos proporcionaram/proporcionam a lógica que tem sua gênese na 
Modernidade; entretanto, não se trata apenas de recuperar a paixão por ensinar e aprender, mas 
sim criar as condições para que as emoções e as motivações ocupem os lugares da descrença e 
das impossibilidades. Nesse sentido, como trazer de volta o erotismo, entendido como cultivo dos 

sentimentos, que se expressa pela sensação corporal, em um conjunto comunicativo, uma arte de 

dar e receber prazer, em nossa formação docente e no trabalho que se realiza em nossa escola 

pública? 
 
Por outro lado, cabe-nos como Nietzsche reconhecer a improcedência de se traçar de antemão um 
método, como um itinerário direto para ir ao encontro da verdade sobre si mesmo sem esbarrar em 
desvios que se apresentassem ao caminho para nos construirmos o que efetivamente somos. 
Indicava-nos a impossibilidade de um itinerário reto, sem curvas ou desvios, na medida em que 
nossa trajetória na vida está em constante mudança e, por isso, a necessidade de ser 
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criado/recriado de modo singular como lugar em que não se pode deixar de lado os espinhos das 
aprendizagens nem a falsidade da tranqüilidade das superfícies.  
 
Nessa perspectiva, minhas preocupações se identificaram com o presente em sua 
contemporaneidade requerendo nutrir-se das pistas possíveis provenientes de uma revisitação 
histórica às memórias e enunciações presentes nas narrativas e nas práticas discursivas que se 
acham inscritas nas vozes e escritos de nossas jovens professoras que, por meio de uma 
aproximação mais íntima e conquistada, fizeram-me narrativas de importância crucial às teses aqui 
formuladas.  
 

Parece ingenuidade pensar as práticas da sala de aula e do cotidiano da escola como uma narrativa 
em que se pode chegar mais ao fundo da realidade aparente. O estímulo às narrativas, à poesia, às 
artes e à estética parecem ser vistos como algo que não pertence ao mundo das necessidades de 
conteúdos escolares indispensáveis ao desenvolvimento dos alunos. A narrativa inserida nos 
projetos pedagógicos causa desconfortos àqueles que não entendem sua importância pedagógica. 
Afinal, onde ficariam os conhecimentos das matemáticas, das ciências naturais, da geografia, de 
uma história linear, enfim, os saberes científicos, efetivos representantes do objeto do conhecimento 
escolar? Todavia, não quero dizer que a professora para ser uma narradora tenha que excluir do rol 
de seus saberes os conhecimentos das ciências; ao contrário, sem eles como seria possível 
carregar em si a paixão de narrá-los, pois, também, eles assumem diferentes sentidos, sofrem 
rupturas e descontinuidades em seus valores, que são históricos, vivos e dinâmicos; estes 
pertencem à cultura atual como pertencem muitos dos desatinos e incongruências produzidos por 
um capitalismo voraz, que jocosamente represento com o endereço eletrônico, que a simples escrita 
perfomática logo destaca com fonte em azul e seu ícone correspondente - 
não.ser.mas.ter@consumir.com.br. 
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