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Resumo

O presente trabalho está vinculado às pesquisas (auto)biográficas em uma
perspectiva pós-crítica e toma por objeto as conexões entre corpos, gêneros e
sexualidades na formação inicial de professores/as de Ciências. A questão de pesquisa
que mobilizou a minha escrita foi: “Quais as imagens que professores/as de Ciências em
formação possuem sobre corpos, gêneros e sexualidades?”. Para respondê-la, formulei
como objetivo analisar as imagens de futuros/as professores/as de Ciências quanto à
corpos, gêneros e sexualidades através de suas histórias de vida. Operando
metodologicamente com elementos da cartografia, conecto a trinca corpos-gênerossexualidades com as histórias de vida dos/as futuros/as professores/a de Ciências
por meio do currículo do cinema. Os resultados desta pesquisa se mostraram
múltiplos e multifacetados, não se restringindo à análise das narrativas dos/as
professores/as, mas incluindo também: a composição de um modo fictíficocienticional de experimentar com a vida, inspirado em obras de ficção-científica e no
meu encontro com o método cartográfico elaborado por Deleuze e Guattari; a
criação de personagens conceituais (O Feiticeiro, A Grande Dama e O Grande
Escritor); e o esboço de um mapa de geografias de vida, noção que passa a
compreender as nossas memórias como territórios a serem explorados e que
intenta relativizar o caráter potencialmente testamentário dos relatos de quem se
autobiografa. Quanto aos resultados das narrativas dos/as professores/as em
formação, pude inferir o que as imagens evocadas por eles/as podem propiciar em
termos de suas futuras práticas pedagógicas quanto à referida trinca. Assim, para
além dos flagrantes de normatizações nas vozes de alguns desses sujeitos, pude
apanhar possibilidades de acolhimento a essa trinca e às linhas de fuga irrompendo
nas geografias de vida cartografadas. Concluo que há falhas nas imagens dos/as
futuros/as professores/as de Ciências, seja em corpos, gêneros e/ou sexualidades,
mas que esses sujeitos acionam o currículo do cinema de forma que as luzes da
sétima arte atravessam as rachaduras dos currículos de formação de professores/as
e dos seus discursos. Quanto à possibilidade de suas vidas serem passíveis de uma
escrita roteirizada, tais sujeitos, ao responderem se suas vidas dariam um filme,
demonstraram ser possível trazer para as pesquisas (auto)biográficas a
possibilidade de reconfigurar o vivido por meio de uma estética que aproxime
nossas memórias às obras de arte, borrando as fronteiras entre a realidade e a
ficção.

Palavras-chave: corpos-gêneros-sexualidades; formação de professores de Ciências;
pesquisas (auto)biográficas; cartografia.

Abstract
The presente work is linked to (auto) biographical reasearch in a post-critical
perspective and takes as its object the connections between bodies, genders and
sexualities in the initial formation of science teachers. The research question that
mobilized my writing was: “What are the images that teachers of Science in formation
have about bodies, genders and sexuality?”. In order to answer this, I formulated as an
objective analyzing the images of future Science teachers about bodies, genders and
sexualities through their life stories. Working methodologically with elements of
cartography, I connect the triad body-sex-sexualities with life stories of future
Science teachers through the cinema curriculum. The results of this research
showed themselves multiples and multifacetad, not restricted to the analysis of the
narratives of the teachers, but also including: the composition of a fictitious-scientific
way of experimenting with life, inspired by works of science fiction and in my
encounter with the cartographic method elaborated by Deleuze and Guattari; the
creation of conceptual characters (The Wizard, The Great Lady and The Great
Writer); and the sketch of a map of geographies of life, a notion that begins to
understand the memories as territories to be explored and attempts to relativize the
potentially testementary character of the autobiographical accounts. As for the
results of the narratives of the teachers in formation, I was able to infer what the
images evokes by them can provide in terms of their future pedagogical practices
regarding the said triad. Thusm in addition to the blatant norms in the voices of
some of these subjects, I was able to pick up possibilities of welcoming this triad
and the lines of escape, bursting into the geographies of life mapped. I conclude
that there are flaws in the images of future Science teachers, wheteher in bodies
and/or sexuality, but that these subjects trigger the cinema curriculum so that the
lights of the seventh art go through the cracks of the curricula of teachers in
formation and their speeches. As for the possibility that their lives may be subject
to scripted writing, such subjects, in answering whether their lives would give a
film, have shown that it is possible to bring to (auto) biographical research the
possibility of reconfiguring what has been lived through an aesthetic that brings
our memories to works of art, blurring the boundaries between reality and fiction.
Keywords:
bodies-genders-sexualities;
(auto)biographic researchs; cartography.
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e a vida passa por entre as linhas”

Deleuze e Guattari

[Saliva e grafite]

Com tudo escrevemos uma vida, pela vida e com a vida. Com um filme que
havíamos visto em alguma matinê de domingo, nossos corações palpitando pelo
suspense causado pelo mistério desvendado aos pouquinhos em Um Corpo que Cai
ou pela emoção contida na carta que Dora deixou para o menino Josué ao final de
Central do Brasil. Escrevemos com as memórias de um dia em que sentamos
confortavelmente na poltrona por horas a fio num binge-watching1 frenético de
alguma série de TV. Escrevemos com um livro que nos fez perder o sono, nos
arrebatou e nos transpôs para os mais impensáveis, inimagináveis e impenetráveis
dos mundos possíveis, colidindo com a nossa ordinária realidade. Escrevemos com
uma música, um riff de guitarra, um solo de flauta doce, dedilhando acordes de
violão ou até mesmo recitando um simples tralala. Escrevemos com ruídos. Mas
também o fazemos com o silêncio – daqueles que fazem uma lembrança cair ao
chão e irromper em explosões visuais com seus estilhaços. Escrevemos com
fotografias puídas pelo tempo, erodidas pelo passar dos anos, cheirando a mofo e a
saudade. Escrevemos com lembranças de uma infância sem fim, filigranas de
memórias quase imperceptíveis, tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de
destinos.
Escrevemos uma vida com tudo acima e abaixo, à direita e à esquerda, com
dois vinténs em tempos de Plano Real, com um centavo em tempos de capitalismo,
com lágrimas e sorrisos, com suor e sangue, com saliva e grafite. Escrevemos com
viagens inesperadas, retornos almejados, fugas incompreensíveis. Escrevemos em
bando, unitário, por vezes sem nós mesmos: escrevemos a zero para podermos ser

Termo utilizado para sinalizar o hábito de assistir a vários episódios de uma determinada série de
TV em sequência.
1
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múltiplos. Escrevemos com o que dispomos – às vezes possuímos um dia inteiro,
como Stephen Dedalus2; outras vezes, como Cléo3, só escrevemos de 5 à 7.
Com tudo escrevemos uma vida porque ela é matéria, testamento, escritura,
arquivo e semblante de um porvir. Escrevemos uma vida não para imortalizá-la,
isso deixamos a cargo do tal filme que passa em nossas cabeças segundos antes de
nossas mortes. Escrevemos por necessidade de fabular, de reinventar, de
ficcionalizar, de traçar uma linha no deserto e não fustigar a miragem, mas abraçála como parte de nós mesmos. Escrevemos não por pretensão, por nos acharmos
belos e criativos, pela presunção de entendermos nossas vidas como passíveis de
escrita. Escrevemos porque a vida é escrita, porque talvez a vida só possa ser
entendida como vida em sua feitura quando cindida num papel com nanquim,
porque a tintura das cores só nos é visível quando a ponta da caneta arranha a
folha, quando criamos a nós mesmos como personagens de um livro inacabado e
inacabável; de um filme cuja trilogia chega ao ponto-sem-nó de uma multiplicidade
que não se esgota; de uma cantata de natal, de uma sonata de outono, de uma
Bohemian Rhapsody4 – e afinal de contas, “isso é a vida real?/ou é apenas fantasia?”5.
E aqui escrevo um pouco da minha vida e da vida de outras pessoas porque
é em termos babélicos que se faz uma vida e que se faz uma pesquisa com e para
vidas: na profusão de línguas, na sedução dos sotaques, no oscilar dos dialetos, na
não-compreensão, na corrosão dos dedos ávidos que escrevem, inscrevem,
circunscrevem, inventam, esmiunçam histórias de vida. Nessa torre de tantos
povos e tantas vozes, a derrocada se faz impossível. Porque não tememos o nãoentender, não nos opomos ao novo, não impomos uma cultura e nem colonizamos

Personagem de Ulysses, romance do escritor James Joyce e que se passa ao longo de um dia inteiro
na vida do personagem Stephen Dedalus.
3 Cléo das 5 à 7 é um filme de 1962 dirigido por Agnès Varda e que narra a espera de Cléo pelo
resultado do exame que irá confirmar a possibilidade que ela tenha um câncer. Perambulando pelas
ruas e angustiada pela expectativa do resultado, a moça conhece um jovem militar que irá embarcar
naquela mesma noite para a Argélia e ambos passam a compartilharem seus medos e anseios.
4 Canção do grupo Queen.
5 “Is this the real life?/ Is this just fantasy?”, trecho da canção Bohemian Rhapsody.
2
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as vozes do Outro. Porque no frigir dos ovos, escrever uma vida é exatamente isso:
deixar-se fundir com o que o outro nos conta, fazer-se em bando, tornar-se matilha,
tornar-se quem tu és, quem nós somos.

***
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ATO I: “O CINEMA É UM MODO DIVINO DE
CONTAR A VIDA !”
|OU COMO FELLINI PODE ANTECIPAR UMA TESSITURA PÓSCRÍTICA |

[“O CINEMA É O MODO DIVINO DE CONTAR A
VIDA! DE FAZER CONCORRÊNCIA AO PAI ETERNO ! NENHUM
OUTRO OFÍCIO CONSENTE EM CRIAR UM MUNDO QUE SE
ASSEMELHE ASSIM TÃO DE PERTO ÀQUELE QUE SE CONHECE ,
MAS

TAMBÉM

ÀQUELES

OUTROS

DESCONHECIDOS ,

PARALELOS, CONCÊNTRICOS . PARA MIM , O LUGAR IDEAL É O
ESTÚDIO

5,

DE CINECITTÀ , VAZIO. AÍ ESTÁ A EMOÇÃO

ABSOLUTA DO CALAFRIO , DO ÊXTASE : É AQUELA QUE TENHO
DIANTE DO TEATRO VAZIO: UM ESPAÇO PARA PREENCHER ,
UM MUNDO PARA CRIAR ”] FEDERICO FELLINI
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[Por que você faz cinema?]

Para chatear os imbecis / Para não ser aplaudido depois de seqüências
dó-de-peito / Para viver à beira do abismo / Para correr o risco de ser
desmascarado pelo grande público / Para que conhecidos e
desconhecidos se deliciem / Para que os justos e os bons ganhem
dinheiro, sobretudo eu mesmo / Porque, de outro jeito, a vida não vale
a pena / Para ver e mostrar o nunca visto, o bem e o mal, o feio e o
bonito / Porque vi Simão no Deserto / [...] Para ser lesado em meus
direitos autorais (ANDRADE, 1987)6.

O operador de câmera põe o rolo de película na bobina. Os furos nas laterais
da película conectam-se nas rodas dentadas que repuxam o rolo, fazendo com que
cada um dos fotogramas do longa-metragem presentes no cilindro pare diante da
luz. Com a rapidez de uma exímia bordadeira, 24 fotogramas deslizam pelas lentes
a cada segundo que se passa, velocidade suficiente para sorrateiramente enganar
os espectadores desavisados e fazer com que o amontoado de fotogramas pareça
estar em movimento ininterrupto. Durante mais ou menos duas horas, um
punhado de imagens convidam uma porção de sons para uma dança, corpo a
corpo. Quando bailam a dois, imagem e som estão tão perigosamente próximos um
do outro que se tornam uma só carne. É dessa movimentação libertina, desse
encontro erótico, dessas matérias tão próximas que se confundem uma a outra que
germina um filme, que um mundo novo nos é apresentado, que realidade e ficção
se engravidam de possíveis, que um currículo pode nascer.

Resposta do diretor brasileiro Joaquim Pedro de Andrade ao jornal francês Liberátion sobre o motivo
que o levava a fazer cinema. A cantora Adriana Calcanhotto musicalizou essa resposta na canção Por
Que Você Faz Cinema? do álbum A Fábrica de Poemas.
6
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Os espectadores assistem a esse compasso e se deleitam com a (ir)realidade
que reflete na tela a partir dos movimentos desses dois amantes, imagem e som. Eis
a palavra-chave quando falamos de cinema: movimento! O cinema “reproduz uma
propriedade essencial à natureza: o movimento” (XAVIER, 2008, p. 18). Não é à toa
que o “primeiro filme”7 a ser exibido naquilo que um dia viria a ser chamado de
“cinema” foi justamente a imagem acachapante de um trem se deslocando em uma
estação. Que belo e poderoso prenúncio do que esse artefato viria a ser! Tenho que
em um filme sempre há algo passando, movimentando-se, violentando, que se
esgueira pelas imagens que se impregnam na tela e que encontram morada em seus
espectadores, por mais fugazes que possam ser. Cinema é puro movimento,
movimento em tela, movimentação do pensamento, movimento em nós, entre nós.
Aquele ou aquela sortudo/a que estiver posicionado exatamente no meio da sala
será capaz de sentir a luz do projetor passando por cima de sua cabeça e incidindo
diretamente sobre uma tela branca, a qual passa a ser pintada com as mais variadas
cores, traços, linhas, formas, desejos, paixões, fomes, apetites, corpos, gêneros,
sexualidades. E currículos.
Sim, vejo um currículo no cinema porque o que está em jogo nesse artefato
cultural8 é “a constituição de modos de vida, a tal ponto que a vida de muitas

Delimitar qual é o “primeiro filme” de todos os tempos é uma tarefa bastante insidiosa e que gera
inúmeras discussões teóricas e políticas no campo audiovisual. Isso porque o cinema surge em um
contexto histórico no final do século XIX, sem um código próprio e difuso a inúmeras outras formas
culturais, como o teatro popular, os espetáculos com lanternas mágicas, os cartuns, revistas
ilustradas etc. (COSTA, 2006). Eram “em sua ampla maioria compostos por uma única tomada e
pouco integrados a uma eventual cadeia narrativa” (COSTA, 2006, p. 20). Portanto, estou
7

entendendo como “primeiro filme” o material exibido naquela que é historicamente definida
como a primeira exibição pública de um filme. A partir desse evento, delimitou-se o que
posteriormente viria a se tratar do que hoje chamamos de “cinema”. Essa demonstração paga
do cinematógrafo dos irmãos Lumière ocorreu em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café,
Paris. O pequeno filme é intitulado A chegada do trem à estação de Ciotat. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=VScyygFlqg8>. Acesso em: 03. Out. 2017.
8 Artefatos culturais são produções gestadas no interior de uma cultura e que compõem uma poderosa
e diversa maquinaria pedagógica, que “informam, produzem, disseminam saberes, educam” e,
“mais do que isso, contribuem na construção de identidades culturais dos sujeitos” (FURLANI, 2009,
43). Essas instâncias pedagógicas envolvem filmes, músicas, livros, novelas, séries de TV, peças
publicitárias, campanhas e uma miríade de outros produtos que nos ensinam “uma infinidade de
práticas, comportamentos, sonhos e desejos que não podem ser desconhecidos da educação”
(PARAÍSO, 2004a, p. 60)
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pessoas depende [...] [desse] currículo” (PARAÍSO, 2010a, p. 588). Já não sou capaz
de entendê-lo tão somente sob o viés artístico, da óptica do mercado ou na
perspectiva de um despretensioso lazer: através dos Estudos Culturais9, o cinema
passa a ser entendido e problematizado como detentor de uma pedagogia
cultural10. Outras luzes rebentam e se espraiam nessas conexões, algumas delas tão
fortes que são capazes de alumiar a “vida daquelas pessoas que com ele se ocupam,
daqueles que o perseguem” (PARAÍSO, 2010b, p. 11). Quando passo a conceber
que o cinema é, numa guinada felliniana11, “um modo divino de contar a vida”
(FELLINI, 1986, p. 72), passo a fabular uma tessitura pós-crítica12 que dê conta de
compreender o currículo do cinema e as possíveis conexões a serem estabelecidas
entre esse artefato cultural e a formação docente no tocante às temáticas de corpos,
gêneros e sexualidades e as histórias de vida de professoras em formação.
E que alívio! Essas conexões que pareciam tão distantes e inconcebíveis são,
à luz das teorias pós-críticas, possíveis. Isso porque tal perspectiva favorece, a
partir de confabulações com os Estudos Culturais, “o reconhecimento de que no
mundo contemporâneo novas configurações culturais têm concorrido com a escola
pelo privilégio sobre a educação das pessoas” (MAKNAMARA; PARAÍSO, 2013, p.
43) e que terminam por “incorporar e produzir significados, saberes e valores que
concorrem para processos de subjetivação” (MAKNAMARA, 2016a, p. 196). Se

Estou entendendo por Estudos Culturais o campo de estudos que toma por objeto “qualquer artefato
que possa ser considerado cultural” (PARAÍSO, 2000, p. 69), ensejando a análise de “outros
currículos (além do escolar) que contribuem para a formação das pessoas e que disputam espaço na
produção de sentidos e de sujeitos” (PARAÍSO, 2007, p. 24).
10 A noção de pedagogias culturais diz respeito à compreensão de que a educação acontece também na
escola, mas sem limitar-se a ela. Assim, as diferentes instâncias culturais “também são pedagógicas,
também têm uma pedagogia, também ensinam alguma coisa” (SILVA, 2016, p. 139).
11 Federico Fellini foi um dos mais importantes diretores de cinema de todos os tempos e que
conclamou a feitura de um “cinema-falsidade”, borrando a fronteira entre sonho e realidade.
Segundo Angelucci (1974, p. 13-14), quando falamos de um cinema ‘fellliniano’, pensamos
“imediatamente naquele modelo típico como a realidade se organiza em seus filmes: algo entre o
indistinto, o vago, o grotesco, o irreal, o triste, o deliquescente, o fascinante. Enfim, um sonho”.
12As teorizações “pós-críticas” se inspiram nas abordagens teóricas comumente designadas como
“pós”(pós-estruturalismo, pós-modernismo, pós-colonialismo, pós-feminismo), mas não deixam de
lado “outras abordagens que, mesmo não usando em seus nomes o prefixo “pós”, fizeram
deslocamentos importantes em relação às teorias críticas”: o Multiculturalismo, a Filosofia da
Diferença, os Estudos Culturais, os Estudos de Gênero, a Teoria Queer etc. (MEYER; PARAÍSO, 2014,
p. 19).
9
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pensarmos a partir de uma perspectiva foucaultiana que “o sujeito é aquilo que
dele se diz” (MAKNAMARA, 2016a, p. 200), podemos inferir que a subjetividade já
não pode ser entendida como “aquele lugar seguro e estável que a ‘teoria do
sujeito’ nos levou a crer” (SILVA, 2000, p. 19). Passo a entendê-la como “a
produção dos modos de existência ou estilos de vida” (DELEUZE, 2013, p. 147) que
opera por meio de práticas e processos heterogêneos nos quais “somos ‘fabricados’
como sujeitos de um certo tipo” (ROSE, 2001a, p. 34), que nos fazem relacionar
consigo mesmos e com os demais sujeitos.
Tomando emprestado de Rose a noção de que “somos mais múltiplos, mais
transientes e mais não-subjetivados do que somos levados a acreditar” (ROSE,
2001b, p. 141), e que a subjetivação é “permeável, dividida, fragmentada”
(MAKNAMARA, 2016a, p. 201), sou autorizado a investigar “as diferentes esferas
nas

quais

somos

transformados

em

sujeitos

de

determinado

tipo”

(MAKNAMARA, 2016a, p. 200-201), o que invariavelmente reflete sobre o cinema e
os seus ensinamentos, sobre o seu currículo. O cinema “desempenha uma função
cultural” que ultrapassa as dimensões “do prazer e da história” (TURNER, 1997, p.
69), tornando-se um campo fértil para “analisarmos os diferentes processos de
significação

envolvidas

na

manutenção,

construção

e

desconstrução

de

determinados discursos” (BALESTRIN, 2011, p. 125). Passo a entendê-lo como “um
espaço que corporifica relações sociais, formas de conhecimento, de saber-poder e
como território de composições e experimentações; território em que jogamos parte
significativa dos jogos de nossas vidas” (PARAÍSO, 2006, p. 1). Tão logo se
arregimente a “músicas, revistas e livros, imagens e propagandas”, o cinema
constrói nossos corpos, nossos gêneros e nossas sexualidades “de forma tão sutil
que nem percebemos o quanto somos capturadas/os e produzidas/os pelo que lá se
diz” (GOELLNER, 2007, p. 29).
Como efeito, o cinema não é apenas esse modo divino de contar a vida como
nos apresentou Fellini, e o que definitivamente não é pouco. Mas o cinema registra
a vida, representa a vida, reapresenta a vida, inventa e reinventa a vida, ficcionaliza a
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vida, “vivifica” a ficção de nossas vidas. O cinema é, ele próprio, a vida! Tem cheiro
e sabor de vida, verbaliza a vida, imagina novos modos de vida, atravessa as
nossas vidas com suas imagens, suas luzes, suas potencialidades, suas
possibilidades. E se arrisco a trazer o cinema em um empreendimento de pesquisa
que toma por objeto as conexões entre corpos, gêneros e sexualidades na formação inicial
de professores e professoras de Ciências, é porque entendo que o cinema é, também,
pura biologia. Porque possui um coração que pulsa, lateja, bombeia, deseja. Porque
os seus vasos são rizomáticos13, posto que “é sempre por rizoma que o desejo se
move e produz” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 32). Porque é capaz de respirar
novos ares, de oxigenar e expandir a vida, de tracejar através de seus discursos e
representações formas até então inimagináveis de se viver. Porque é glutão, e assim
como Macabéa14 sente-se faminto. “Não de comida”, mas confunde-se ao “gosto
doloroso” que lhe sobe “do baixo-ventre e arrepia o bico dos seios e os braços
vazios sem abraços” (LISPECTOR, 1995, p. 50) quando não é capaz de ultrapassar
as normas de gêneros e sexualidades, quando lhe falta estratégias de resistência e
subversões. Porque em suas carnes arqueja a fome de possíveis, de multiplicação
de significados, de proliferação de sentidos.
Mas o cinema pode também estranhar a vida. E o faz, por exemplo, quando
trai a lógica normativa, quando desconfia da ordem de gênero na qual somos
maquinados, quando evidencia práticas sexuais dissidentes, quando se inquieta
quanto ao modo binário de vivenciar nossos corpos... Portanto, nem só de
“ordenamentos [...], organizações [...], sequenciações [...], estruturações [...],
enquadramentos [...], divisões [...]” (PARAÍSO, 2010b, p. 12) se vive o currículo de
cinema. Como currículo, o cinema também pode “abrir-se ao desejo, cavar
diferenças, agenciar forças e potências na vida” (PARAÍSO, 2010a, p. 588), pondo
em suspeição os “raciocínios generificados” (PARAÍSO, 2016a) circulados nesse

A noção de rizoma desenvolvida por Deleuze e Guattari (2011a) toma por empréstimo da
Botânica essa imagem de um emaranhado de raízes que não se fecham em si mesmas, que
buscam contato com outras linhas, abrem-se à linhas de fuga e não permitem serem
aprisionadas, não tendo hierarquia e mudando de natureza.
14 Personagem principal do livro A Hora da Estrela de Clarice Lispector (1995).
13
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artefato. Quando expande, contagia e prolifera outros modos de vida, o currículo
do cinema pode, finalmente, viver. E se o currículo do cinema vive, porque
haveríamos nós, professores e professoras de Ciências, nos furtarmos das
possibilidades orquestradas por meio desse artefato quando é da vida que nos
comprazemos em nossas práticas pedagógicas15? É com essa inquietação que
invisto no pressuposto de que um currículo é “feito da mesma matéria dos sonhos,
dos filmes e da vida” (PARAÍSO, 2015, p. 55) e, portanto, ser um propiciador de
encontros potentes entre formação docente, histórias de vida e a trinca corpos,
gêneros e sexualidades.
Assim sendo, o presente Ato I reúne os capítulos teóricos desta dissertação
e é dividido em uma trilogia. A primeira obra é o capítulo intitulado “Falhas e
rupturas de corpos, gêneros e sexualidades no currículo do cinema: por onde passa a luz?”.
Nesse capítulo, a partir da ambiguidade entre o lacunar e a potência, elenco falhas
de corpos, gêneros e sexualidades no currículo do Cinema de Retomada e
evidencio as luminosidades que se espraiam nas conexões possíveis entre esses
campos. Argumento que, mais vantajoso que colmatar as brechas que surgem em
nossos caminhos, é atravessar essas falhas. Assim, por entre seus interstícios,
podemos vislumbrar as luzes que podem iluminar as falhas dos currículos e,
consequentemente, nossas práticas de ensino.
A continuação dessa trilogia se dá com o capítulo “Quem tem medo de corpos,
gêneros e sexualidades?”, no qual os trabalhos oriundos de um levantamento
bibliográfico são transfigurados em personagens-texto de um filme que evoca a
trinca corpos-gêneros-sexualidades na formação docente. No intuito de vislumbrar
aquilo que tem sido dito, não dito e o que ainda há por dizer relativamente aos
elementos dessa trinca, somos turbilhonados com questionamentos, dúvidas,
anseios e desejos. E embora a cena final conclua que não houve nenhum dos

Estou entendendo por prática pedagógica, em termos daquilo que um/a docente faz em relação ao
seu planejamento e a execução do ensino, a “prática social orientada por objetivos, finalidades e
conhecimentos, e inserida no contexto da prática social”. Logo, “a prática pedagógica é uma
dimensão da prática social” (VEIGA, 1992, p. 16).
15
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personagens-texto dialogando concomitantemente com as três temáticas em
conjunto, não encaro tal fato como um final triste. Pelo contrário! A recusa em se
conformar com o que há de lacunar foi o combustível para que houvesse uma
movimentação permanente, como as águas velozes da correnteza de um rio, como
a saída de um território, como uma paixão inflamada, como um exercício violento
do pensar. Mobilizar forças para continuar delirando com os corpos, gêneros e
sexualidades na formação docente, eis o que eu, o diretor desta película, desejo.
Por fim, a trilogia aqui em tela se fecha com o capítulo “Zonas de fronteiras
entre realidade e ficção”. Nessa última parte, com pretensões da leveza de uma
criança que brinca, ponho em suspeição aquilo que chamamos de “realidade” e de
“ficção”. Em uma viagem por entre as fronteiras desses dois termos aparentemente
imiscíveis, intento uma discussão sobre o lugar cativo das histórias de vida, o
dispositivo da memória e a biografemática16. Tomo por objetivo esboçar algumas
possibilidades de reinvenção de nossas histórias de vida, na qual a linguagem
cinematográfica emerge como forma de possibilidade imagética para essa
transubstanciação do rotineiro em fantástico e a conexão entre o real e ficcional.

Cada um desses conceitos, caros à minha pesquisa, serão melhor explicitados nesse referido
capítulo.
16
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[Falhas e rupturas de corpos, gêneros e
sexualidades no currículo do cinema:
por onde passa a luz?]

“Há uma falha, há uma falha em tudo/
É assim que a luz entra”17

O que significa afirmar que “há uma falha em tudo”, em se tratando das
intersecções entre currículo, corpos, gêneros e sexualidades? Quando recorro ao
dicionário, ele me aponta que o substantivo falha é uma “fratura de uma superfície;
fenda, lasca”18. Também pode ser considerado como “falta de perfeição; defeito,
erro”. Uma falha é algo a ser combatido ou no mínimo consertado. É um problema,
exige comprometimento para resolvê-la, seja remendando os cacos, cobrindo as
fendas ou limpando as lascas da superfície. Quando se torna verbo, o problema é
de ordem maior: falhar. Incorre em erro, falta, ausência, não acertar. E quando
adjetiva algo? Falho. “O que falta; carente, desprovido, falto”.
Meu objetivo neste primeiro capítulo é, em um primeiro momento, elencar
as falhas e rupturas de corpos, gêneros e sexualidades no currículo do Cinema de
Retomada, para em seguida evidenciar as luminosidades que se espraiam nas
conexões feitas entre esses campos. Assim, trabalho na ambiguidade do lacunar e
da potência, isto é, daquilo que falha, que falta, que omite, para pensar novas
possibilidades, novos caminhos, novas estratégias para subversão, novos
atravessamentos de fronteiras. Logo, argumento que diante da aridez, do escasso e
da carência nas intersecções entre corpos, gêneros, sexualidades e currículo,
podemos trabalhar dentro da perspectiva do célebre, das possibilidades e do
inusitado. Se há mesmo uma falha em tudo, faço coro a Corazza e Aquino quando

“There is a crack in everything/ that's how the light gets in”, trecho da canção Anthem do cantor
canadense Leonard Cohen.
18 Tanto esse quanto os demais significados das palavras foram obtidos em uma breve busca pelo
google.
17
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grafam em seu Dicionário das ideias feitas em educação uma pergunta ao invés de uma
resposta na definição da palavra “falha”: afinal, “e quem não tem?” (CORAZZA;
AQUINO, 2011, p. 54).
O capítulo está organizado em dois eixos principais. O primeiro é intitulado
“Há uma falha em tudo...”, no qual inicialmente listo alguns procedimentos de
(in)segurança para os “viajantes-curriculistas” que aceitarem embarcar nessa
viagem. Em seguida articulo algumas considerações frente ao que encontro de
lacunar na trinca corpos-gêneros-sexualidades conectada ao currículo do Cinema
de Retomada. Por sua vez, no segundo eixo, “... e é assim que a luz entra”, faço um
recorte desse período do cinema brasileiro baseando-me em uma análise de
representação de algumas das obras dirigidas pelo diretor cearense Karim Aïnouz:
Madame Satã (2002), O Céu de Suely (2006) e Praia do Futuro (2014). Esse eixo
pretende se fazer e tentar chegar a alguma resposta à seguinte pergunta: Sendo o
cinema a “imagem em movimento”, as luzes que atravessam as telas e compõem o
nosso imaginário podem ser as mesmas que atravessam as falhas de corpos,
gêneros e sexualidades nos currículos?

“Há uma falha em tudo...”

Nus em plena praça pública do Recife, homem e mulher esticam os braços
para darem as mãos como numa recriação19 urbana do afresco A Criação de Adão de
Michelangelo. Em tempos de repressão da ditadura militar, um soldado e um
artista circense dançam enquanto os versos de A Noite do Meu Bem arranham na
vitrola. Entre troca de olhares acanhados, “[...] a ternura de mãos se encontrando”20, a
noite se enfeita quando o soldado confessa: “eu nunca tinha dançado com um homem
assim antes”21. Em lágrimas, um vendedor de quinquilharias reverencia uma

Febre do Rato, dirigido por Cláudio Assis.
Trecho
da
referida
canção.
Disponível
https://www.youtube.com/watch?v=BgGZspMGwBQ>. Acesso em: 12. dez. 2017.
21 Tatuagem, dirigido por Hilton Lacerda.
19
20

em:

<
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bunda22. Uma mulher enlutada se masturba com o seu nebulizador23. Um vaqueiro
que sonha em ser estilista toma emprestada uma revista erótica e desenha uma
roupa sobre o corpo nu de uma mulher24. Adolescentes descobrindo seus desejos e
afetos trocam seu primeiro beijo25. Uma prostituta olha fixamente para câmera e
fala sobre os seus sonhos: “ter uma vida-lazer, para mim e minha filha e mais nada”26.
Uma jovem mulher decide recorrer à clandestinidade da venda do seu único bem
para perseguir seus sonhos, não sem antes perguntar ao seu amante: “tu ficaria
comigo se eu fosse rapariga?”27. Uma drag queen negra num Rio de Janeiro
conservador dos anos 1930 responde um insulto homofóbico: “eu sou bicha porque eu
quero e não deixo de ser homem por causa disso não!”28.
Como numa colcha de retalhos, essas cenas que a uma primeira vista pode
parecer tão distintas entre si, vão se costurando umas às outras em uma sutura que
revela suas semelhanças. Os pontos dos retalhos nem sempre são precisos;
enxergar, por exemplo, alguma simetria entre o nó dado entre a representação de
masculinidade hegemônica em Tropa de Elite com as agruras de uma drag queen em
Madame Satã parece um exercício incoerente. E o que dizer de entrelaçar corpos,
gêneros e sexualidades? Um trabalho hercúleo. Porém, à medida que as
particularidades de cada um desses tecidos vão revelando novos traços, cores e
formas capazes de confundir-se aos outros forros, conseguimos, por fim,
vislumbrar as suas similitudes.
De início, aponto a primeira simetria: todas as cenas descritas são oriundas
do chamado “Cinema de Retomada” (ou “Cinema Pós-Retomada”), período que
assinala o ressurgimento da produção cinematográfica em nosso país depois de um
momento de estagnação vivenciado no início do governo Collor. Com a extinção do
Conselho Nacional de Cinema (Concine) e a Empresa Brasileira de Filmes S.A
O Cheiro do Ralo, dirigido por Heitor Dhalia.
Amarelo Manga, dirigido por Cláudio Assis.
24 Boi Neon, dirigido por Gabriel Mascaro.
25 Eu Não Quero Voltar Sozinho, dirigido por Daniel Ribeiro.
26 Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, dirigido por Karim Aïnouz e Marcelo Gomes.
27 O Céu de Suely, dirigido por Karim Aïnouz.
28 Madame Satã, dirigido por Karim Aïnouz.
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(Embrafilme), a produção cinematográfica em nosso país se viu quase que reduzida
a zero29. Portanto, o termo “não diz respeito a uma nova proposta estética para o
cinema brasileiro, nem mesmo se refere a um movimento organizado de cineastas
em torno de um projeto coletivo” (MARSON, 2006, p. 11). Seu vínculo é com o
novo ciclo de produção no audiovisual brasileiro “surgido graças às novas
condições de produção que se apresentaram a partir da década de 90, condições
essas viabilizadas através de uma política cultural baseada em incentivos fiscais
para os investimentos no cinema” (MARSON, 2006, p. 11).
Para além dessa afinidade, as cenas descritas são emblemáticas em seus
discursos30 e em suas representações31. Oferecem poderosas imagens32 sobre corpos,
gêneros e sexualidades e possuem o frescor de algo novo e o sabor da irreverência
resultante de uma “atmosfera de liberdade política que passou a reinar após vinte
anos de ditadura militar” (NAGIB, 2012, p. 18). São cenas que intimidam e nos
convocam a olhar com mais rigor as conexões existentes entre corpos, gêneros e
sexualidades concatenadas às categorias de classe, raça e etnia. E sobretudo,
entendendo que “o cinema é produtor da realidade” (DELEUZE, 2013, p. 80), essas
cenas tornam-se espaços profícuos para discutir construções de corpos-gênerossexualidades a partir de suas possibilidades imagéticas e como elas reverberam em
nossas vidas e em nossas práticas de ensino.
Por fim, acredito que mais do que cenas, elas são encontros. O filósofo Gilles
Deleuze confessou em uma entrevista a sua crença não na cultura, mas em
encontros33. E por sua definição, “não se tem encontros com pessoas [...] e sim com

Em 1992 houve o lançamento de apenas 3 filmes brasileiros, um número ínfimo se comparado à
média de 80 filmes por ano durante a década de 80.
29

Discursos são práticas que formam sistematicamente aquilo de que falam (FOUCAULT, 2005).
O conceito de representação será melhor explanado no tópico “... e é assim que a luz entra”. Cabe
iniciar apontando que por representação compreendo a “inscrição, marca, traço, significante”, sendo
a “face material, visível, palpável, do conhecimento” (SILVA, 2010, p. 32).
32 Estou entendendo por imagem “aquilo que é tornado visível por um discurso” (MAKNAMARA,
2011, p. 17).
33 O Abecedário de Gilles Deleuze, uma série de entrevistas feita por Claire Parnet e filmadas entre 19881989, com o acordo de que só seria exibida após a morte do filósofo. O programa foi divulgado no
Brasil pela TV Escola, Ministério da Educação. Para referenciar os ditos do filósofo nessas entrevistas,
30
31

28

coisas, com obras: encontro um quadro, encontro uma ária de música [...], assim
entendo o que quer dizer um encontro” (DELEUZE, 2001). Portanto, para Deleuze,
o encontro com um filme vai além da mera contemplação apática de uma obra
naquele breve instante de tempo que dura uma sessão. Mais que isso, alude à
possibilidade do encontro com uma ideia diante de uma exposição de arte ou
mesmo em suas idas semanais ao cinema, estando sempre à espreita “de algo que
passa dizendo para mim” (DELEUZE, 2001). Por fim, enfatiza: “temos encontro
com coisas, antes de os ter com pessoas!” (DELEUZE, 2001).
E se o cinema tem nos possibilitado potentes e imprevisíveis encontros, não
poderia deixar de atinar a importância da música em minhas andanças. Embora
não seja o objeto de pesquisa que persigo nessa dissertação, faço coro a Deleuze
quando ele tão melodicamente declara: “a música é a história dos devires e a
potência do devir” (DELEUZE, 2001). Instrumentista das palavras, as ideias do
filósofo harmonizam-se com Anthem, uma das mais conhecidas canções do cantor
Leonard Cohen, de tal maneira que as vozes de ambos soam quase que
indissociáveis. É como se a entonação rouca do filósofo francês cadenciasse a do
cantor canadense quando este último vocaliza: “Toque os sinos que ainda pode
tocar, esqueça a sua perfeita oferenda. Há uma falha em tudo. É assim que a luz entra”.
Esse último trecho me inspirou na escrita deste capítulo que tem como objetivo
intentar conexões entre a trinca corpos-gêneros-sexualidades com o currículo do
Cinema de Retomada. Porém, sua melodia ressoa em diversos outros momentos
dessa dissertação através da reverberação da arte de Leonard Cohen afinando-se
aos meus desejos enquanto pesquisador e, consequentemente, minhas palavras
cantam junto a ele. Se há mesmo uma falha, seja no currículo do Cinema de
Retomada, seja nos ditos das professoras de Ciências em formação inicial quanto
aos corpos, gêneros e sexualidades, posso vislumbrar as luzes que atravessam por
entre essas fendas.

utilizo “(DELEUZE, 2001)”, sem numeração de páginas uma vez que se trata de um material
audiovisual.
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Procedimentos de (in)segurança para viajantes-curriculistas

Mas para que seja possível enxergar essas luzes atravessando as falhas nos
currículos é necessário listar alguns procedimentos de (in)segurança para os sujeitos
que desejam embarcar nessa viagem, aqueles e aquelas aos quais nomeei de
viajantes-curriculistas. Seguindo uma perspectiva pós-crítica, nesse exercício em que
sempre paira a dúvida e a provisoriedade e no qual nada nos é dado como
garantido, jamais poderia me valer daquilo que comumente chamamos de
“procedimentos de segurança”. Os forasteiros que assinam o “termo de
compromisso” com o referencial pós-crítico deambulam nessas terras incertas na
qual não apenas os resultados são imprecisos, como também o próprio percurso a
ser trilhado. Isso explica, por exemplo, o fato de eu ter encontrado outras rotas
imprevistas nos territórios das narrativas (auto)biográficas, me impulsionando à
composição de um modo de pesquisa inspirado em empreendimentos
cartográficos, explorado no ATO II dessa dissertação.
Portanto, não há segurança em uma pesquisa pós-crítica, pelo menos não
em termos de uma garantia de que os caminhos eleitos serão trilhados de forma
inviolável ou que os resultados serão passíveis de uma previsão. Uma empreitada
pós-crítica, em qualquer que seja o objeto de pesquisa escolhido, é sempre uma
aposta, sempre aberto aos possíveis, desmantelando as “nossas mais queridas
adesões, sólidas hipóteses e consolidadas práticas teóricas e metodológicas”
(CORAZZA, 2002, p. 113). Contudo, muita calma: não há motivos para temer a
indeterminação ao investir nessa perspectiva. Foucault de antemão já nos libertou
dessa fixidez que poderia calcificar nossas práticas de pesquisa ao nos convidar a
“pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê [...]
explorar o que pode ser mudado, no seu próprio pensamento, através de um
exercício de um saber que lhe é estranho” (FOUCAULT, 1994, p. 15).
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Para acalmar os ânimos daqueles e daquelas que ainda estejam receosos/as
aos enveredar nesses percursos pós-críticos, basta traçarmos uma rota mística e
entrarmos em devir-alquimia34, libertando-nos dos grilhões “das normas, das
obrigações do comportamento social, do sujeito pessoal, de tudo o que o estrutura
fixamente” (CORAZZA, 2009, p. 104). Soa perigoso em demasia? As poções
mágicas das pesquisadoras-magas experimentam com as multiplicidades em sua
natureza “aberta por um vazio, quando a linguagem falta” e movimentam-se “com
dinamismo e potência, dos quais ele é expressão imanente” (CORAZZA, 2009, p.
104). Fugida dos laboratórios assépticos e embrenhando-se nas florestas
conspícuas, essas místicas-subjetivas nos apresentam “um lugar alquímico de criação
[...], operado pelo impessoal, onde coisas e palavras se trocam. [...] Lugar, no qual o
acontecimento incorporal eclode, abre a região do sentido, opõe-se à incerteza das
determinações do verdadeiro e do falso, do bem e do mal” (CORAZZA, 2009, p.
104-105). Em vez de procurar uma pretensa verdade, essas feiticeiras questionam:
“O que conta como verdade ou como verdadeiro? Como se define o que é
verdadeiro, quem o define e sob que condições?”, centrando-se “não na verdade,
mas nos seus efeitos” (CORAZZA; SILVA, 2003, p. 15).
São poderosos os elixires dessas alquimistas pós-modernas: “uma série de
ferramentas conceituais, de operações analíticas e de processos investigativos que
as destacam tanto das teorias tradicionais como das teorias críticas que as
precederam” (PARAÍSO, 2004b, p. 284), as quais utilizamos ao sabor da pesquisa,
cada qual com seu efeito específico. E pouco nos importa se essas malditas da
diferença detêm o poder de transmutar prata e cobre em ouro ou se há mesmo uma
pedra filosofal; há muito mais riquezas que as bruxas deleuzianas podem nos
oferecer. O que nos salta aos olhos, o que nos seduz e nos enfeitiça é o canto dessas
criaturas, quando ao mero toque de tamborins elas insurgem com palavras
cantadas num “desregramento do pensamento, do escapamento da morada do
embrutecimento, do delírio, da loucura e do combate contra o que está aí”
Para Deleuze, devir não é “atingir uma forma (identificação, imitação, mimese), mas encontrar a
zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou indiferenciação” (DELEUZE, 1997, p. 11).
34
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(PACHECO, 2010, p. 48). Essas alquimistas-feministas sopram vida em nossas
narinas, dão-nos maçãs envenenadas por suas memórias e cozem multiplicidades
no grandioso caldeirão da artistagem (CORAZZA, 2006). Por fim, se é que existe
finitude para tais bruxas pós-coloniais, relembram-nos que nós “pintamos,
esculpimos, compomos, escrevemos com sensações. Pintamos, esculpimos,
compomos, escrevemos sensações” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 216).
Inspirado na magia dessas infames pós-críticas, posso tecer alguns passos
para aqueles e aquelas que me acompanham. Cientes das inseguranças, dos
possíveis desvios e das inúmeras dúvidas que vem ciceronear os transeuntes, elejo
como o início do percurso não um “primeiro passo” a ser dado, mas uma
recomendação: compor nossas bagagens de modo diversificado. Trazer nossos teóricos
favoritos em nossas malas. Beber da água de Foucault, Deleuze, Guattari, Butler,
Louro, Silva, Corazza, Paraíso, entre outros e outras. É imprescindível também que
ampliemos nossa noção daquilo que é capaz de ensinar, trazendo em nossos
pertences o reconhecimento de que

a educação envolve um conjunto de processos através do qual
indivíduos são transformados ou se transformam em sujeitos de uma
cultura. Tornar-se sujeito de uma cultura envolve um complexo de
forças e de processos de aprendizagem que hoje deriva de uma
infinidade de instituições e “lugares pedagógicos” para além da
família, da igreja e da escola, e engloba uma variada gama de
processos educativos, incluindo aqueles que são chamados em outras
teorizações de “socialização” (MEYER, 2009, p. 222).

O currículo do cinema, pelos significados que disponibiliza, ensina, de
maneira cativante e atraente, modos particulares de ser e de estar em uma
sociedade (LOURO, 2000a; LOURO, 2008). Assim, por meio da noção de
pedagogias culturais, reconheço que as instâncias culturais “ensinam sem ter o
objetivo explícito de ensinar, entretanto, é óbvio que elas ensinam alguma coisa”
(SILVA, 2016, p. 140).

Para além de uma mera listagem de conteúdo a ser

trabalhado em sala de aula, o currículo que aqui evoco enseja a possibilidade de
32

devir-artista para seus viajantes-curriculistas. Torna-se um espaço profícuo para
artistagens, fabulações, danças, cânticos e júbilos; configura-se em um “artefato
com muitas possibilidades de diálogos com a vida” (PARAÍSO, 2009, p. 278); nos
permite, a partir de Nietzsche, pesquisar por “novos meios de expressão filosófica”
que “deve prosseguir, hoje, relacionada à renovação de outras artes, como, por
exemplo, o teatro e o cinema” (DELEUZE, 1988, p. 18-19); e, finalmente, nos
autoriza responder ao tão famoso questionamento de Flaubert: “quando é que
seremos artistas, nada mais que artistas, mas realmente artistas?”35 O viajantecurriculista em seu devir-artista é capaz de responder: “agora!”. Porém, afastando
qualquer pretensão de delimitar um espaço-tempo habitável, isto é, um período
que possa descortinar definitivamente o que se era e o que se tornará, considero
que o viajante-curriculista não é artista e tampouco o chegará a ser, mas já está
sendo.
Ciente desse caráter indeterminado de uma pesquisa pós-crítica, elenco
como segundo passo cartografar itinerários cambiantes.36 Embora soe incoerente fixar
caminhos que mudam de rota a gosto do currículo e dos seus discursos, é
importante estar atento aos seus desvios, aos seus devires e aos seus desvarios. É
achar que chegou no ponto de chegada, mas ver-se contemplando a linha de
partida. É estar à deriva, em passos oscilantes e à espreita de um currículo errante,
deslocando-se sem caminhos previamente traçados, sendo sujeito nômade e cigano,
itinerante e errático. É borrar, transladar e admitir que as fronteiras “vem sendo
constantemente atravessadas e [...] que o local social no qual alguns sujeitos vivem
é exatamente a fronteira” (LOURO, 2001a, p. 542). É ter em mente que “os

Gustave Flaubert foi um dos maiores escritores franceses do século XIX. Sua obra mais conhecida é
“Madame Bovary” (1857).
36 Segundo Corazza (2009, p. 101), nessa viagem que aqui evoco, a artistagem docente “expressa-se
pela exploração de meios, realização de trajetos e de viagens, numa dimensão extensional”. Portanto,
para aqueles e aquelas que nos seguem nesse itinerário “da fabricação de um currículo”, a cartografia
é essencial. Ela é feita “com mapas, caminhos, planos de viagem, encontros” (CORAZZA, 2009, p.
101). A cartografia como um modo particular de pesquisa empreendida num contexto de pesquisa
(auto)biográfica é explanada nos capítulos que compõem o segundo ato dessa dissertação.
35
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habitantes do território curricular precisam aceitar deixar o mapa, e arriscar uma
viagem sem percurso definido, sem ponto de chegada” (PARAÍSO, 2010a, p. 599).
Por fim, é indispensável que joguemos nossas identidades numa pira de
fogo. Como já nos disse Mia Couto, “preciso ser um outro para ser eu mesmo”37.
Para quem anseia desbravar esse “território político” (SILVA, 2016, p. 148) do
currículo, é preciso atentar aos “processos pelos quais, através de relações de poder
e controle, nos tornamos aquilo que somos”, observando que o currículo é “uma
questão de saber, identidade e poder” (SILVA, 2016, p. 147). Em meu percurso, em
vez de priorizar os lugares plácidos e costumeiros das identidades, privilegio
ancorar-me em meio às paisagens turbulentas da diferença, considerando que “um
currículo é diferença por natureza; é pura diferença; é diferença em si” (PARAÍSO,
2010a, p. 588). A diferença “é o que vem primeiro e é ela que devemos fazer
proliferar em nossas pesquisas”! (PARAÍSO, 2014, p. 33). Pleiteio pelo seu uso dado
seus movimentos de criação e pela sua potência, uma vez que se trata de um

território de multiplicidades de todos os tipos, de disseminação de
saberes diversos, de encontros “variados”, de composições “caóticas”,
de disseminações “perigosas”, de contágios “incontroláveis”, de
acontecimentos “insuspeitados”. Um currículo é, por natureza,
rizomático, porque é território de proliferação de sentidos e
multiplicação de significados (PARAÍSO, 2010a, p. 588).

É justamente nesse devir rizomático e contagioso de Deleuze e Guattari, que
“não é um nem dois, nem relação de dois, mas entre dois, fronteira ou linha de
fuga, de queda, perpendicular aos dois” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 96) que
passo a me guiar. Parto do princípio de que “não existe nada de durável, pois tudo
está em movimento” (AZEREDO, 2009, p. 52) para que possamos nos deslocar.
Espreito, dessa forma, a possibilidade de devir-artista para pesquisar as conexões
existentes entre corpos, gêneros e sexualidades na formação inicial de professores

37

Verso do poema “Identidade” de Mia Couto. In: “Raiz de Orvalho e Outros Poemas”.
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de Ciências e para vislumbrar outros modos não-essencialistas de posições de
sujeito38, para ser eu, para sermos nós.

Pé na estrada

Apenas diante da iminência de uma viagem potencialmente intranquila,
entremeada pela suspeição e evocando tamanha contingência que estaremos
prontos a dar o primeiro passo, um por vez, rumo a qualquer lugar ou a lugar
nenhum. Dorothy39 optou pela estrada dos tijolos amarelos e culminou em sua
chegada na cidade das esmeraldas. Mas o que aconteceria se Dorothy tivesse
escolhido a estrada de tijolos vermelhos? Optar em ir pela esquerda ao invés da
direita? A história de O Mágico de Oz mostra que nossas escolhas não implicam
mudanças apenas em nossos destinos, mas em todos que estão a nossa volta. Se
Dorothy optasse por um caminho diferente, talvez não tivesse esbarrado com o
homem de lata, ajudado o espantalho a encontrar um cérebro ou até mesmo jamais
regressaria ao seu lar. Sapatinhos de rubi à parte, o mesmo para nós, viajantescurriculistas: currículo implica necessariamente em seleção, escolha, triagem,
eleição. A produção de um currículo está nesse “ou” que as escolhas de Dorothy
evocam, uma vez que um currículo é “sempre o resultado de uma seleção: de um
universo mais amplo de conhecimentos e saberes, seleciona-se aquela parte que vai
constituir, precisamente, o currículo” (SILVA, 2016, p. 15).
É nesse espaço que as falhas emergem e são clarividentes aos nossos olhos de
viajantes-curriculistas: se um currículo está ligado ao disciplinamento dos corpos,
às classificações e regulações das condutas, à produção de sujeitos, ele também está
diretamente envolvido na produção dos corpos, dos gêneros e das sexualidades.
Isso porque os discursos são práticas que formam sistematicamente aquilo de que
38

Numa acepção foucaultiana, posições de sujeito correspondem aos modos de ser que são produzidos
em meio a discursos e relações de poder (FOUCAULT, 1993).
39 Personagem principal de O Mágico de Oz, filme de 1939 dirigido por Victor Fleming.
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falam (FOUCAULT, 2005), logo concorrem para os processos de subjetivação dos
indivíduos envolvidos pelos mecanismos de tais discursos. Mas de que produções
estou falando quando focalizo tais currículos? Que posições de sujeito esses
currículos têm contemplado? Tem instituídos quais condutas como normais e
relegando quais corpos como abjetos? Essas perguntas me possibilitam perscrutar
por quais currículos têm se praticado a hospitalidade de gênero e sexualidade que
Paraíso (2018) alude. Trata-se de uma hospitalidade que “recebe as diferenças,
deixa-as habitar, acolhe e dá matéria para que elas se expandam” (PARAÍSO, 2018,
p. 29).
Provocado por esses questionamentos, optei por significar o Cinema de
Retomada como um currículo. As cenas descritas na introdução desse tópico são
emblemáticas em mostrar como a abordagem das temáticas de corpos, gêneros e
sexualidades concorrem para os processos de subjetivação e o privilégio da
representação de determinadas posições de sujeito. A nossa “prata da casa” é
capaz de, nesses exemplos: desvelar a diversidade de formas de vivenciar nossos
gêneros e sexualidades; apresentar diferentes maneiras de como podemos obter
prazer através de nossos corpos; eleger modos de como libertar-se dos grilhões que
nos amarram a determinados estereótipos de gênero e intuir outros modelos de
masculinidades e feminilidades para além dos hegemônicos.
Porém, é possível observar que, para além dessas obras evidenciadas,
existem outras que “espalham tristeza, desânimo ou indiferença” (PARAÍSO, 2015,
p. 52). São filmes que, também significados como currículos, pouco se – e nos permitem desejar. Desejo este que faz “experimentar com a própria potência” e que
nos arrasta “pelo próprio movimento da vida” (PARAÍSO, 2009, p. 280). Como o
Cinema de Retomada não se configura como um movimento estético e unificado,
ele é “composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes
contraditórias ou não-resolvidas” (HALL, 2006, p. 12). Há, portanto, uma
pluralidade das representações nos filmes brasileiros que chegam até as telas de
cinema. Para cada exemplo de obras que trazem uma mulher insubordinada (como
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em O Céu de Suely) ou um homossexual sem estereótipos (representado em Praia do
Futuro) há tantos outros que retratam a submissão feminina (não raramente nas
comédias de costumes da Globo Filmes) ou a caricatura da figura gay (Crô – O
Filme é um exemplo preciso).
Nesse universo de filmes do Cinema de Retomada, destaco como falhas
alguns exemplares do chamado cinema mainstream. Englobando obras que chegam
facilmente ao grande público e arregimentam inúmeras salas de cinema, esses
filmes figuram sempre nas grandes bilheterias do cinema brasileiro atual. Segundo
os últimos dados divulgados pelo Observatório Anual de Cinema, o “Anuário
Estatístico do Cinema Brasileiro”, dos 10 filmes com maiores bilheterias em 2015, 9
são do gênero comédia, excetuando apenas um filme infantil derivado de uma
novela de bastante apelo popular entre essa faixa etária. É bastante notório o
número de continuações (Meu Passado Me Condena 2, Até que a sorte nos separe 3,
S.O.S Mulheres ao Mar 2, Qualquer Gato Vira-Lata 2) e de adaptações de programas
de televisão em um formato cinematográfico (Vai que Cola – O Filme, Os Caras de
Pau em O Mistério do Roubo do Anel). Essas produções reuniram entre 500 e 700 salas
de cinema em seus lançamentos, frente a números mais modestos de produções
menos robustas, tal qual as 91 salas que o longa Que Horas Ela Volta? aglomerou
quando de sua estreia. Com uma expressiva quantidade de filmes classificados no
gênero da comédia, observa-se uma representação estereotipada40 das sexualidades
dissidentes (a representação do “gay afetado” e engraçado, da lésbica “machona” e
sisuda, por exemplo) e da manutenção dos atributos que engendram a
masculinidade e a feminilidade hegemônica. Quanto à última característica,
destacam-se alguns lugares-comuns, tais como o homem numa posição superior e
de chefia em atributos típicos masculinos e as mulheres histéricas em busca de um
amor, ressaltando e reiterando sempre a heterossexualidade como norma.

Segundo Silva (2010), o estereótipo é uma forma de conhecimento no qual intentamos conhecer o
outro. Essa noção funciona “como um dispositivo de economia semiótica”, na qual “a complexidade
do outro é reduzida a um conjunto mínimo de signos: apenas o necessário para lidar com a presença
do outro sem ter de se envolver com o custoso e doloroso processo de lidar com as nuances, as
sutilezas e as profundidades da alteridade” (SILVA, 2010, p. 51).
40
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Engana-se quem ainda acredita que é necessário comprar um ingresso ou
dar play no filme para que esses problemas saltem aos nossos olhos. Eles costumam
começar até mesmo pelos títulos dos longas. A exemplo de Loucas pra Casar41, o
qual destaca: a histeria feminina como comportamento coletivo que seria comum a
todas as mulheres; acoplando ao desejo de, invariavelmente, casar-se; e reiterando
a heteronormatividade, uma vez que mesmo loucas, jamais cederiam aos “desejos
invertidos” de encontrar o matrimônio nos braços de outra mulher. Esses ideários
são algumas das possibilidades de caminhos a serem trilhados pelas mulheres – e
consequentemente representados no cinema por meio das personagens femininas na “estrada do gênero” que Balestrin (2011) apresenta em sua tese, personagens
que têm “apontado, historicamente, um caminho como sendo o ideal, o mais
completo, o de uma realização plena” (BALESTRIN, 2011, p. 57). No esteio das
possibilidades destinadas às mulheres teríamos “o casamento heterossexual (ainda
pautado em princípios do “amor romântico”), a beleza e a eterna juventude”
(BALESTRIN, 2011, p. 58).
Entretanto, não se trata de um monopólio do gênero da comédia. Filmes
como Tropa de Elite e Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro também concorrem
para a manutenção de posições de sujeito bastante caras para um modelo de
masculinidade hegemônica. A primeira cena do icônico personagem Capitão
Nascimento é bastante reveladora nesse aspecto: No Rio de Janeiro tomado pelo
tráfico e a proliferação das milícias, o capitão de um batalhão de operação da
polícia militar encara o morro com um olhar altivo. Sobre o seu corpo repousa uma
indumentária que tão logo foi apresentada ao público, tornou-se símbolo desse
modelo de masculinidade42.

Embora argumente que nem sequer seja preciso assistir ao filme para perceber as problemáticas
envolvidas desde a composição do seu título, é bastante notável que a obra em questão seja uma das
maiores
bilheterias
do
cinema
nacional
em
anos.
Disponível
em:
<https://vejario.abril.com.br/blog/beira-mar/comedia-loucas-pra-casar-com-tata-werneck-ingridguimaraes-e-suzana-pires-bate-novo-recorde-no-cinema/>. Acesso em: 03. out. 2017.
42 Sobre suas vestimentas terem caído no gosto do público, ver as seguintes notícias veiculadas
durante a exibição dos longas “Tropa de Elite” e “Tropa de Elite 2 – O Inimigo agora é outro”:
“Farda
do
Bope
vira
moda
após
o
Tropa
de
Elite”
Disponível
em:
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Há, portanto, falhas de corpos, gêneros e sexualidades no currículo do
Cinema de Retomada. Mas se essas falhas existem e é por elas que temos que
atravessar caso desejemos vislumbrar a luz, quantas possibilidades haveria num
currículo-desejo para os viajantes-curriculistas? Inúmeras! Um currículo pode ser um
“lugar privilegiado de contágio do desejo” (PARAÍSO, 2009, p. 286), possibilitando
acessar locais antes inacessíveis, turbulentos a um primeiro contato. Entretanto,
basta que esse contato se metamorfoseie em contágio para que nós experimentemos
novas sensações por meio de sua potência. Através das falhas, evidenciadas nos
filmes que perpetuam estereótipos e que produzem desânimo, letargia e apatia
quando surgem em nossos trajetos – há uma falha em tudo – podemos atravessá-las
como feixes de luz – e é assim que a luz entra. Desse modo aparentemente paradoxal,
somos capazes de vislumbrar saídas para aquilo que está mortificado nesses
currículos-ossificados, estéreis. E se é mesmo “do inusitado que nasce o currículodesejo” (PARAÍSO, 2009, p. 281), ele germina até mesmo de onde menos
esperamos: do próprio currículo-murcho; da aridez dos discursos; das paupérrimas
representações de corpos, gêneros e sexualidades no Cinema de Retomada; das
“salas de ossos secos”; dos professores e das professoras que temem e não
arriscam; dos alunos e das alunas que sofrem, mas que ressurgem e vivem.

“... É assim que a luz entra”

Luz... Imagens obtidas por uma câmera super-8 surgem em tela numa
tonalidade azulada da cor do céu. Trata-se do céu de Hermila, a protagonista de O
Céu de Suely, que irrompe em abraços e sorrisos ao lado de Mateus, seu grande
amor. Uma narração em off nos apresenta melhor a essa paixão, “a maior paixão do
mundo” segundo a própria personagem.
<http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1955723-EI306,00
Farda+do+Bope+vira+moda+apos+o+Tropa+de+Elite.html>. Acesso em: 31. jul. 2017. “Roupas de
Capitão
Nascimento
serão
leiloadas
no
Rio”
Disponível
em>
<http://entretenimento.r7.com/cinema/noticias/roupas-de-capitao-nascimento-serao-leiloadas-no-rio20101211.html>. Acesso em 31. jul. 2017.
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Eu fiquei grávida num domingo de manhã. Tinha um cobertor de lã
escura. Mateus me pegou pelo braço e disse que ia me fazer a mulher
mais feliz do mundo. Me deu um CD gravado com as músicas que eu
mais gostava. Ele disse que iria casar comigo ou então morria
afogado.

Após a apresentação dos dois apaixonados, uma música romântica é
executada: “tudo o que eu tenho, meu bem, é você/ sem seu carinho eu não sei viver/ volte
logo, meu amor...”43. Um corte brusco nos põe a espreitar a personagem que agora
acalenta um bebê dentro de um ônibus. Uma placa na rodovia anuncia um ponto
de chegada: “Aqui começa Iguatu”. Hermila se posiciona no meio-fio, segurando seu
filho com uma mala ao lado. Retorno da filha pródiga. Por trás dela, um céu
excessivamente azul. Um prenúncio?

Figura 1: Abertura de O Céu de Suely.
Fonte: Imagem extraída do DVD.

...Câmera... Sons de aplausos e ovações de um público muito animado. Uma
tela escura mostra alguns nomes dos envolvidos no longa-metragem enquanto
Tudo o que eu tenho, canção da cantora Diana. É uma versão brasileira da música Everything I Own
de David Gates. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=16pHSws4vGY>. Acesso em:
05. ago. 2017.
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cogitamos quem seria essa pessoa tão celebrada. Em vez de dar continuidade ao
festejo, um corte abrupto posiciona a câmera no rosto machucado de um homem
negro, que olha fixamente para o espectador. Ouvimos, em off, um policial
descrevê-lo: “é pederasta passivo, usa as sobrancelhas raspadas e adota atitudes
femininas alterando até a própria voz”. Após o fim da sentença, uma tela
enegrecida e lantejoulas douradas formam o letreiro do filme, o nome artístico
daquele que receberia os festejos que ouvíamos anteriormente: Madame Satã.

Figura 2: Abertura de Madame Satã.
Fonte: Imagem extraída do DVD.

...Ação! Em vez de uma música romântica, um barulho frenético. No lugar
de um instrumental calmo, um som convulsivo. Dois motoqueiros correm em suas
respectivas motos. O céu também surge em cena. Sol escaldante. Areia. Cata-ventos
eólicos giram ao gosto da ventania. Ação, aventura, perigo. Os motoqueiros se
despem e correm para um imenso mar azulado que parece refletir o céu. O letreiro
Praia do Futuro em um amarelo vivo surge em tela e os motoqueiros somem no mar.
Apenas um deles regressará.
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Figura 3: Abertura de Praia do Futuro.
Fonte: Imagem extraída do DVD.

No tópico anterior expus algumas das fraturas que existem nas conexões
entre corpos, gêneros e sexualidades com o Cinema de Retomada. Os exemplos que
iniciam o primeiro tópico mostram que há possibilidades subversivas para as
representações de tipos subjetivos não-hegemônicos em nosso cinema e que,
consequentemente, concorrem para a produção de outras subjetividades. Há
falhas? Certamente, uma vez que o Cinema de Retomada não diz respeito a um
movimento estético nos moldes de, por exemplo, o Cinema Novo44. Mas também
há luzes que atravessam essas falhas, pois os filmes podem suscitar “a leitura de
discursos situados em interstícios, fendas e brechas dos aparelhos de
poder/conhecimento” (SOUSA, 2011, p. 146). Nesse cenário, o viajante-curriculista
confunde-se com Hermila de O Céu de Suely, com Donato de Praia do Futuro e com
João Francisco dos Santos de Madame Satã. Todas essas figuras emblemáticas e seus
respectivos filmes concorrem para a criação de currículos-desejo, seja pelo corpo da
mulher como possibilidade de libertação, o homossexual heroico ou a figura de
uma drag queen negra cujo corpo emerge como lócus de manifesto artístico em sua
explosão de som e fúria.

“Cinema Novo” é um movimento cinematográfico que surgiu no final dos anos 50 no Brasil, tendo
como uma das suas principais vozes o diretor Glauber Rocha. Esse movimento visava contrapor os
interesses industriais da cultura cinematográfica em nosso país a partir de uma estética diferenciada
inspirada pela Nouvelle Vague francesa e pelo Neorrealismo italiano.
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A escolha pelo cinema de Karim Aïnouz se deu pelo conjunto de sua obra,
pela sua capacidade notável de mostrar por meio de seus filmes que as distâncias
percorridas pelas protagonistas não são menos importantes que os abismos que as
separam – delas mesmas e delas para com as outras personagens. Sua filmografia
alude à “insustentável leveza do ser”: o ser mulher, o ser homossexual, o ser drag
queen negra e marginalizada... ou tão somente ser. E como se não fosse o suficiente,
Aïnouz ainda consegue abordar com bastante naturalidade algumas das temáticas
nas quais ainda repousam certa resistência em serem tratadas no cinema brasileiro
por serem consideradas tabus: o feminino; o corpo da mulher ora como foco de
amarras sociais, ora como possibilidade de libertação; o romance homossexual
tratado sem floreios e estereótipos; a figura ambígua de uma drag queen negra e
marginalizada e o corpo como lócus de manifesto. Dessa forma, concorre para a
produção de outras posições de sujeitos para além das comumente evocadas no
cinema brasileiro mainstream. Ao compor, por exemplo, um protagonista
homossexual numa posição que remete ao heroísmo e que não se reduz a trejeitos
afeminados tão comuns nas “comédias pastelão”, Aïnouz contrapõe as expectativas
do modelo de masculinidade hegemônica.
Mas o que pode um filme? E mais especificamente, que podem os filmes de
Karim Aïnouz? E a que nos servem, viajantes-curriculistas? Compreendo que o
cinema pode emergir como um dispositivo cuja “acolhida, ruptura, conformidade,
resistência, crítica ou imprevisíveis combinações” (LOURO, 2000a, p. 423) constituise como uma poderosa e sedutora pedagogia cultural (LOURO, 2000a). Pedagogia
esta que “sempre ‘ensina’ modos de ser, de viver, de se comportar, mais do que
isso, [...] participa da produção de sujeitos e identidades através dos discursos que
põe em movimento na tela” (BALESTRIN, 2011, p. 23). Selecionei, portanto,
algumas cenas emblemáticas dessa filmografia para dissecá-las a partir de
elementos da análise de representação. Entendo a representação como “inscrição,
marca, traço, significante”, sendo a “face material, visível, palpável, do
conhecimento” (SILVA, 2010, p. 32), e que incide diretamente sobre a produção de
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subjetividades, sendo evocadas e veiculadas nos diversos artefatos culturais da
contemporaneidade. Não se trata, portanto, de um

contraponto à realidade (ou seja, ela não deve ser compreendida como
um reflexo ou um falseamento da realidade), mas sim como sua
constituidora. Nessa perspectiva, entende-se que todos os discursos
sociais produzem representações e todas as representações “fazem”
sentido, isto é, tem efeitos sociais (LOURO, 2000a, p. 444).

Há algumas cenas em O Céu de Suely em que a posição de sujeito “mulher”,
combinada a outras posições de sujeito – “nordestina”, “pobre”, “mãe” – são
lentamente incineradas na fogueira que Karim Aïnouz acende, solvendo as
representações usuais que poderíamos presumir que surgiriam em um filme. Uma
mulher que decide rifar o corpo para fugir de sua cidade natal já é material
suficiente para suscitar essas e outras discussões. Não satisfeito, o diretor ainda cria
outros matizes na aquarela de feminilidades com a qual pinta suas personagens
femininas: a exemplo de tia Maria, que trabalha como moto-taxi, veste roupas tidas
como “masculinas”, demonstra nutrir sentimentos a uma amiga e não pede
intercessão a alguma santa costumeira da igreja católica, mas que “Bruce Lee que me
ajude!”.
A própria Hermila destoa das expectativas daquilo que seria uma
representação “fidedigna” de mãe: seu filho já não mama, mesmo estando em
idade de aleitamento materno – “meu leite secou...”. Ela também não nega que “às
vezes dá vontade de deixar ele no mato e sair correndo”, contrapondo o já puído mito do
amor materno que Badinter (1985) desconstruiu em sua obra. Em outra cena,
quando vai até a casa da mãe de Mateus para tentar obter alguma resposta sobre o
seu paradeiro, o roteiro nos relembra da responsabilidade costumeira dos cuidados
ao filho que respinga no homem, mas deságua na mulher. “Meu filho tem só 20 anos.
Você sabe o que é isso?”, pergunta a mãe de Mateus a Hermila, sem se dar conta que
ela também é uma jovem – mas o “ser mulher” parece fustigar completamente o
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“ser jovem”. Isso se deve ao fato de que “as características que, em geral, são
colocadas como fazendo parte da juventude, tais como confusão, indefinição,
irresponsabilidade, transgressão e impetuosidade, referem-se, em geral, ao
masculino” (SOARES, 2009, p. 105) Há também o marcador identitário que vai
diferenciar Hermila das demais moças da cidade, colocando-a em outra posição de
sujeito que não a nordestina: “esse cabelinho, é moda lá?”, pergunta tia Maria ao
reparar na franja loira que Hermila ostenta em sua testa. E ao fazer bicos para
complementar a renda, Hermila rompe com outro padrão de feminilidade
hegemônica, quando a sua amiga, ao vê-la trabalhando num posto de gasolina,
afirma que “é a primeira vez que eu vejo uma mulher lavando carro”.
Mas talvez o seu maior ato subversivo é quando anuncia: “Eu vou me rifar,
tia”. Entretanto, não é Hermila que penhora a carne, mas Suely. Hermila teme o que
atitude tão insubordinada poderia ocasionar, chegando até mesmo a questionar a
seu amante se ele ficaria com ela caso ela fosse “rapariga”. Sobra então para Suely o
trabalho espúrio. A rifa passa a ter um caráter dúbio. Ao passo que se torna uma
“estratégia de resistência e subversão”, também pode ser encarada como “a
reiteração de normas de gênero e sexualidade à medida que o corpo rifado poderia
ser um símbolo de objetificação do corpo feminino” (BALESTRIN, 2011, p. 108).
Inteligentemente, Aïnouz representa essa ambiguidade ao final do filme: quando
vai premiar o ganhador da rifa, Hermila – agora Suely – dança melancolicamente,
diferente de todas as outras vezes que aquele corpo surgiu dançando durante o
filme. Nessa tristeza e descompasso de um corpo que se rifa, Aïnouz representa a
reiteração do corpo que, mesmo quando subverte, termina por reiterar a
objetificação. Mas quando finda a sua labuta, corta-se para um plano que evidencia
o céu azul, numa retomada da sacralidade do paraíso que havia sido, a pouco,
corrompido pela imagem de um corpo rifado.
Certa vez, Deleuze (2001) disse que “todo animal tem um mundo. É curioso,
pois muita gente, muitos humanos não têm mundo”. Hermila não se contentou
com esse imaginário desanimador. Se um território “só vale em relação a um

45

movimento

através

do

qual

se

sai

dele”

(DELEUZE,

2001),

Hermila

desterritorializa. Depois do aluguel de si a preço de sonho, a partir dali só restaria a
essa irresoluta protagonista o mundo como casa e o paraíso como bússola.

Figura 4: Cena final de O Céu de Suely.
Fonte: Imagem extraída do DVD.

Após nos despedirmos de Hermila, que agora persegue o seu paraíso
através do chão das rodovias, passamos a espreitar as personagens masculinas de
Praia do Futuro. Ao reforçar vários signos atribuídos comumente à masculinidade
hegemônica para desconstruí-las posteriormente, Karim Aïnouz parece brincar
com as expectativas de seu público. Essa masculinidade é talhada, por exemplo, na
crença da hiperatividade inata aos meninos, que posteriormente é metamorfoseada
em agressividade aos homens e que sugere a prática de esportes como um lugar
central da constituição dessa posição de sujeito (GROSSI, 2004). Há inúmeros
momentos em que os símbolos atribuídos à masculinidade são evocados e desfeitos
em mesma medida e intensidade, porém destacarei uma cena bastante simbólica.
Em um momento de discussão, ao ser chamado de covarde, Donato
empurra violentamente Konrad. Após esse desentendimento, há uma cena em que
Konrad monta uma moto, peça por peça, reiterando posições de sujeito
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consideradas típicas de um modelo de masculinidade hegemônica (a força, a
destreza, a habilidade em trabalhos manuais etc.) acompanhado de alguns
símbolos, como a moto (que reverbera a energia, o vigor, a rapidez, a efemeridade,
a aventura) e a oficina (um lugar específico para o labor masculino). Nessa mesma
cena, logo após terminar seu serviço, Konrad chora devido à recente briga,
desconstruindo essa posição de sujeito “macho-alfa”, figurada no ditado
essencialista “homem-não-chora”. Como bem pontuado por Soares (2009, p. 105),
“o amor também é generificado” de forma que homens e mulheres não se
posicionam da mesma maneira numa relação de amor romântico e se por um lado
as lágrimas são estimuladas às mulheres, por outro não são destinadas aos homens
(GROSSI, 2004). Nesse compasso, Freitas (2018) tece um registro sobre essa
inadequação das lágrimas nos corpos masculinos, no qual o choro torna-se algo
“que deve ser submetido a uma série de exercícios para que possa ser suprimido”
(FREITAS, 2018, p. 120). Por outro lado, o inverso ocorre com as meninas, que “ao
chorarem, não é feito nenhum exercício de controle sobre o choro [...], nenhuma
norma é explicitada, nenhum comportamento é sugerido” (FREITAS, 2018, p. 123).
Esses jogos de (re)construção e desconstrução de posições de sujeito
demandadas por uma masculinidade hegemônica sugere a fluidez das nossas
subjetividades, demonstrando que embora sejamos “fabricados como sujeitos de
um certo tipo” (ROSE, 2001a, p. 53), isso não significa que outros tipos (e aqui me
refiro a outros padrões não-hegemônicos de masculinidade) não sejam criados em
espaços como o cinema. Ao eleger um homossexual que performa características
tão facilmente associadas ao modelo hegemônico da masculinidade, Karim Aïnouz
alude as possibilidades que existem nos processos de subjetivação, criando uma
posição de sujeito diferente das comumente estabelecida nos artefatos culturais.
Não é uma decisão moralista tomada pelo diretor e tampouco quer dizer que há
algo de errado ou absurdo em homossexuais que performam feminilidade. É,
numa guinada foucaultiana, demonstrar que “o sujeito é um lugar determinado e
vazio que pode ser efetivamente ocupado por indivíduos diferentes” (FOUCAULT,
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2005, p. 107), inclusive pela fluidez de características tidas como masculinas ou
femininas, desfazendo-se de qualquer ranço essencialista.
Os corpos das personagens também adentram as arenas das discussões de
gêneros e sexualidades. Na produção de subjetividades generificadas, o corpo “é
um dos alvos preferidos [...] e sobre o qual bastante visivelmente incidem
estratégias e significações atreladas a gênero” (MAKNAMARA, 2011, p. 47).
Podemos analisar essas obras segundo a ambiguidade da tradução em português
do conceito “bodies that matter” cunhado pela filósofa Judith Butler. Para Butler,
entende-se por gênero “o mecanismo através do qual se produzem e se
naturalizam as noções de masculino e do feminino” (BUTLER, 2006a, p. 70). No
esteio dessa discussão, tanto Hermila quanto Donato e João Francisco, de alguma
maneira ou de outra rompem com a “norma produtora, reguladora e
normalizadora dos corpos” (BUTLER, 2013, p. 208). Hermila, em sua empreitada de
rifar o próprio corpo, vê a sua promessa de “uma noite no paraíso” tornar-se o seu
inferno particular ao se deparar com o conservadorismo dos moradores de sua
cidade. Donato e João Francisco são ainda mais incoerentes na relação estabelecida
entre a trinca corpo-gênero-sexo, tornando-se corpos sem importância, esquivos e
ilegítimos, que “deixam de contar como corpo” (BUTLER, 2013, p. 170). Esses
corpos abjetos45, sem peso, colocados “à margem das preocupações curriculares
(PARAÍSO, 2016a, p. 209) são corpos que não importam. Daí o duplo sentido da
expressão “bodies that matter”: “matter” tanto significa matéria, isto é, peso – corpos
que pesam, que tem massa, que através de sua matéria constitutiva materializam as
normas regulatórias, como também denota relevância, isto é, os corpos que de fato
importam. Consequentemente, os corpos de Hermila, Donato e João Francisco nem
pesariam – já que não materializam em si os discursos regulatórios de
masculinidade e feminilidade - tampouco importariam – uma vez que enquanto
corpos abjetos, são alvos de patologização, vigilância e normalizações.

Estou entendendo por abjeção o “espaço que a coletividade costuma relegar aqueles e aquelas que
considera uma ameaça ao seu bom funcionamento, à ordem social e política” (MISKOLCI, 2016, p.
24).
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A estrada como palimpsesto

Um corpo rifável e rifado. Raspa. Outro surge em tela. Um corpo
homossexual cujas características são comumente atreladas à uma masculinidade
hegemônica. Limpa-se as arestas, um outro corpo aparece. Dessa vez uma drag
queen negra que usa e abusa da irreverência, da crueldade e da crueza da vida para
transformar dor em alegria. Não para por aí: a estrada de Aïnouz é como um
palimpsesto, sempre aguardando uma nova raspagem para ser transformada em
outra, em mais outra, em mais outra... A estrada passa a ser uma miragem, incerta,
em constante devir. Como a própria vida.
E se o cinema realmente é “o modo divino de contar a vida” como nos
alertou Federico Fellini, talvez possamos afirmar que a filmografia de Aïnouz é um
modo profano de inventar inúmeras vidas. Ao eleger corpos subversivos,
transgredir as fronteiras de gênero e operar com sexualidades dissidentes, o diretor
promove em seus filmes uma reviravolta nos moldes conservadores de posições de
sujeito. Assim, disponibiliza outras posições de sujeito, com suas luzes que
perpassam as falhas no Cinema de Retomada. Segundo Louro (2008, p. 82), por
intermédio do cinema como prática social, as “posições-de-sujeito e práticas sexuais
de gênero vêm sendo representadas como legítimas, modernas, patológicas,
normais, desviantes, sadias, impróprias, perigosas, fatais etc”. Considero que, a
partir de suas protagonistas que desviam das normas, sejam elas de corpos (a
paródia de uma drag queen e um corpo rifável), gêneros (o rompimento com a
masculinidade

e

feminilidade

hegemônica)

e

sexualidades

(as

distintas

representações da homossexualidade), os filmes de Karim Aïnouz tornam-se um
fluxo de contracorrente ao cinema mainstream que constrói seus enredos sob uma
ótica masculina e heterossexual (LOURO, 2000). Isso não quer dizer que sua
filmografia tenha o poder de elucidar de uma vez por todas as problemáticas que
ensejam a construção e a representação do masculino e do feminino e da
pluralidade sexual no cinema brasileiro. Porém, “seus resíduos e vestígios
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persistem, algumas vezes por muito tempo” (LOURO, 2008, p. 82). E reiteradas e
ampliadas pelo cinema de retomada, essas posições de sujeito podem “assumir
significativos efeitos de verdade” (LOURO, 2008, p. 82).
Ainda nos escritos de Louro (2000, p. 423), como ela bem sintetizou, “com a
imagem há sempre investimento de emoções”. Foi assim quando um trem chegou à
estação de Ciotat na primeira exibição pública de um filme pelos irmãos Lumière
em 1895, deixando o público aturdido com aquela experiência inovadora. E não
tem sido assim desde então? Considero que as luzes que atravessam as telas
através dos filmes são as mesmas que atravessam as falhas de corpos, gêneros e
sexualidades nos currículos. Agora, em vez do susto pela imagem assustadora de
um trem, contemplamos Hermila partindo rumo ao infinito após penhorar sua
carne num consórcio que prometia ao ganhador uma noite no paraíso,
possibilitando a sua fuga – e com isso, perseguir o seu próprio céu ou o chão das
rodovias. Nada de espectadores correndo com medo de um trem atravessar a tela.
Agora, a emoção é de outra ordem e evocada pelo vislumbre de um homossexual
sendo retratado para além dos estereótipos em Praia do Futuro. E como esquecer o
emblemático ato final de Madame Satã, enquanto ouvimos a sentença que
condenaria João Francisco dos Santos a dez anos de confinamento sendo abafada
pela narração em off da drag queen? Dor transformada em potência de vida, em
alegria, em devir. Linhas de fuga sendo traçadas para escamotear o vivido – a
princesa Jamacy se confundindo com Madame Satã que se confunde com João
Francisco que se confunde conosco, “reles espectadores”...
Ao que consta, Louro (2000, p. 429) acertou: “a vida ‘real’ parece terminar
como os filmes!”. Isso porque “não há obra que não indique uma saída para a vida,
que não trace um caminho entre as pedras” (DELEUZE, 2013, p. 183).
Hermila/Suely, Donato e João Francisco/Madame Satã delineiam em suas
trajetórias mais saídas do que chegadas, mais idas do que vindas e mais devir do
que ser. Essa errância demonstra algumas das características mais importantes das
personagens e aquilo que deveríamos convocar em nossos currículos: a potência do
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desejo e a inconformidade com aquilo que nos oprime. O desejo é o que nos move e
aquilo que potencializa o nosso fluxo. A inconformidade é o agenciamento: afinal,
“não há desejo que não corra para um agenciamento” (DELEUZE, 2001). Disparar,
fugir, correr, por entre estradas esburacadas que entrecortam cidadezinhas,
oceanos que separam continentes, de ônibus pelas rodovias, de moto, no sertão de
Iguatu, nas águas da Praia do Futuro, nas ruas da Lapa, na praia-sem-água de
Berlim, pelo corpo, pela vida, para vida. Assim, e só assim poderemos vislumbrar
currículos que desatem os nós que dificultam o trânsito, que operem para a
produção de alegrias e que façam as luzes que atravessam as falhas serem fluxos de
multiplicidade, focos de criação e o amparo para os viajantes-curriculistas. Quanto
à luz, o último que sair que a apague? Melhor, que deixe encadear até que ela se
alastre por entre as falhas dos currículos e seu lume inebrie professoras e
professores, alunas e alunos de Ciências e de tantas quantas forem as disciplinas
que se inventem!
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[Quem tem medo de corpos, gêneros e
sexualidades?]
SINOPSE

Os créditos finais da minha incursão no Cinema de Retomada no capítulo
anterior ainda estavam subindo na tela enegrecida quando, inesperadamente, um
novo filme deu-se por iniciar sem o menor aviso prévio. Espantei-me pelo curso
inadvertido das coisas: aquilo era uma continuação da obra que eu acabara de
prestigiar ou era um spin-off?46 Poderia encará-lo como um reboot47 ou como um
prequel48? Quem havia dirigido tal obra? Qual era o seu público-alvo? A audiência
corresponderia aos esforços da produção de tal filme? Os altos custos da
composição de um longa-metragem tão insubordinado e afeito aos devires seriam
pagos pelo seu público? Quem eram os protagonistas dessa história? Aliás, havia
ali uma história? De início tudo soava em demasiada confusão, uma miríade de
personagens se amotinando umas às outras, clamando por espaço em suas
demarcações na tela, suas falas atravessadas pela súplica individual de cada uma
em serem ouvidas.
Bastou surgir em tela um conhecido filósofo francês para o caos se tornar
produtivo: “Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado
bem além de todo começo possível” (FOUCAULT, 2014, p. 5).49 É difícil imaginar
alguém, tanto quanto Foucault, que tenha conseguido ser levado nesse “bem além
de todo começo possível” das palavras. De maneira perspicaz, o filósofo nos

Spin-off diz respeito, nos meios de comunicação, as obras narrativas derivadas de alguma já
preexistente.
47 Reboot é a reinicialização de uma obra de ficção, uma nova versão de uma narrativa existente.
48 Prequel é o termo que corresponde a uma obra narrativa que contém elementos de um determinado
universo ficcional e cujo enredo anteceda essa obra anterior, apresentando eventos que aconteceram
antes da obra primeira.
49 Palavras de Michel Foucault ao início de sua aula inaugural no Collège de France em 1970. O
referido curso do filósofo francês transubstanciou-se em uma de suas mais importantes obras, A
ordem do discurso.
46

52

apresenta uma noção construcionista de discurso, na qual as coisas não preexistem
às palavras, mas pelo contrário, os discursos são “práticas que formam
sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2005, p. 55). Munido
disso, Foucault nos põe a refletir sobre a nossa própria existência: afinal, quem
somos nós, já que são os discursos que nos produziram e continuam a nos produzir
infindavelmente? Entender e refletir como os discursos nos produzem é pensar,
também, no “e se?”: a possibilidade de transformação, a mudança disso que
chamamos de “eu” no tempo presente. Compreender como o sujeito foi construído
historicamente é refletir sobre as nossas subjetividades e a constituição das posições
de sujeito na atualidade.
Nesse plano-sequência50 tão insidioso que abre o novo capítulo dessa
trilogia, Foucault nos propicia ancorar nesse referencial para compreendermos os
ditos e não-ditos no corpus das personagens que seguirão surgindo em tela. Se
existe mesmo algo “tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos
proliferarem indefinidamente” (FOUCAULT, 2014, p. 8), é provável que existam
interdições, exclusões e segregações. É possível que haja professoras e professores
de Ciências tolhidas/os em seu exercício docente a falar sobre os corpos que
caminham nas escolas, os gêneros que são performados, as sexualidades que são
pretensiosamente neutralizadas. E sobretudo, em se tratando da trinca corposgêneros-sexualidades, é provável que existam muito mais não-ditos do que ditos
nos currículos de formação de professores. Mas Foucault não nos dá nenhum
spoiler51, preferindo deixar que nós nos sentemos confortavelmente em nossas
poltronas e nos inebriemos com as personagens tão cativantes, engenhosas e
eloquentes dessa obra.
Findo o belíssimo e poderoso prólogo de Foucault, as informações sobre os
demais envolvidos no longa-metragem afluem na tela aos borbotões. De início

Num recurso audiovisual, entende-se por plano-sequência um plano que, sem nenhum corte,
registra a ação de uma sequência inteira.
51 Spoiler é o termo utilizado para sinalizar a ação de revelar aspectos importantes do enredo de
alguma obra antes de alguém a consumir, privando o indivíduo de possíveis surpresas.
50
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ficamos cientes que o seu roteiro é escrito a partir do levantamento bibliográfico de
um conjunto de textos (pôsteres e comunicação oral) apresentados nas reuniões da
ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) durante
o período de 1994 a 2015 (17ª reunião à 37ª reunião), disponibilizados no site da
Associação. Uma legenda amarela salta as nossas vistas e nos informa que a escolha
pelo universo dos textos apresentados nas reuniões da ANPED se deu pela íntima
relação dessa Associação com o “desenvolvimento da ciência, da educação e da
cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da liberdade e da
justiça social”52. Não suficiente, outra legenda aponta para a necessidade de
observar a que passo se encontram as pesquisas sobre formação docente no que diz
respeito a trinca corpos, gêneros e sexualidades a nível de pós-graduação stricto
sensu em nosso país. O objetivo, portanto, foi o de vislumbrar o que tem sido dito,
não dito e o que ainda há por se dizer na formação de professores e professoras de
Ciências relativamente a corpos-gêneros-sexualidades.
Dando seguimento, os Créditos Iniciais desse longa-metragem põem o
espectador num estado de inquietação pela relação demandada entre as temáticas
de corpos, gêneros e sexualidades e a mobilização de uma articulação desses
campos com a formação docente. Em Jogos de Cena, descobrimos numa espécie de
making of como que ocorreu o processo de mapeamento dos trabalhos no
levantamento bibliográfico realizado e o processo de casting que compõe o elenco
dessa obra. Por sua vez, em Luz, Câmera, Form(Ação)! experimentamos um percurso
fílmico no qual os trabalhos mapeados incorporam a noção de “personagens-texto”
e travam embates teóricos e diálogos ora plurais, ora dissonantes sobre as conexões
estabelecidas entre a trinca corpos-gêneros-sexualidades e a formação de
professores e professoras. Por fim, o filme encerra a sua exibição em ZOOM
traçando algumas possibilidades para futuras pesquisas na área de formação
docente.

Trecho extraído do site da associação. Disponível em: <http://www.anped.org.br/sobre-anped>.
Acesso em: 17. Abr. 2017.
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CRÉDITOS INICIAIS

É penetrando o mais íntimo do meu ser-pesquisador como que por uma
lança ou através de flechas, dessas que “não cessam de entrecruzar as coisas e as
palavras” (DELEUZE, 1996a, p. 85) que me encontro enquanto vislumbro o
material do levantamento bibliográfico tomando corpo em tela. Há insights
surgindo conectando os ditos de Foucault com os ditos dos textos evocados, já que
o corpo, por exemplo, é problematizado quanto às “leis de sua fisiologia, e que ele
escapa à história” (FOUCAULT, 2017a, p. 72). Isso porque o corpo “é objeto e alvo
do poder” (RIBEIRO, 2013, p. 15); “histórica e culturalmente produzido” (SOUZA,
2013, p. 17); “superfície de inscrição das marcas de seu tempo” (SANTOS, 2000, p.
205) e “constituído na e pela linguagem, que, ao nomear e supostamente descrever
esses corpos, interpela-os, atuando no processo constitutivo das identidades”
(QUADRADO, 2013, p. 23, grifos meus). Podemos ouvir os ditos de Foucault
mesmo quando a sua imagem não é evocada no telão, quando outras personagens
tratam de reiterar a noção de corpo que o filósofo apresenta quando afirma que o
corpo é “formado por uma série de regimes que os constroem; ele é destroçado por
ritmos de trabalho, repouso e festa; ele é intoxicado por venenos – alimentos ou
valores, hábitos alimentares e leis morais simultaneamente; ele cria resistências”
(FOUCAULT, 2017a, p. 72, grifos meus).
O corpo é, portanto, “o lócus da construção das identidades” no qual “se
inscreve e, consequentemente, se pretende ler a identidade dos sujeitos” (LOURO,
2000b, p. 71). São inúmeras as instituições que “afirmam, explicam, dizem como
são e como devem ser os corpos, e, para isso, utilizam-se das mais variadas táticas,
estratégias e técnicas” (SILVA; CICILLINI, 2010, p. 1). Não podemos fazer vista
grossa à escola, pois ela é um dos espaços culturais que invariavelmente produzem
esses corpos (SOUZA, 2013). Mas a sua abordagem mantém uma relação muito
problemática com o cotidiano dos seus alunos e alunas, uma vez que geralmente se
limita à “temas e aspectos da cultura distantes, com as quais os estudantes não têm
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contato e não se identificam, deixando de fora os seus interesses, a sua cultura, as
suas vivências” (QUADRADO, 2013, p. 20). Em outras palavras, embora a escola
produza esses corpos, paradoxalmente eles parecem “ter ficado de fora da escola”
(LOURO, 2000b, p. 60).
De repente o filme parece ter sido interrompido no meio da projeção
quando a tela escurece e nada conseguimos enxergar. O silêncio é ensurdecedor. O
receio de problemas técnicos na película pesa sob a plateia, curiosa pelas próximas
cenas. Aos poucos as imagens vão retornando, letras garrafais vão se amotinando e
formando uma palavra que tem causado polêmica e caos nesses nossos tempos:
gênero. Ao redor do vocábulo, inúmeras manchetes e reportagens53 vão cobrindo a
tela até que a palavra suma e reste apenas a infinidade de notícias que circundam
esse termo aparentemente tão perigoso. Isso porque empreendimentos políticos – a
exemplo do slogan “Ideologia de Gênero” e o projeto de lei “Escola Sem Partido”54
– intentam decalcar o sentido do termo e calcificar o seu significado com ameaça e
temor.
Mas o que pode o gênero e por que há tanto medo e pavor em torno dessa
palavra? Primeiro precisamos compreender que gênero diz respeito ao “caráter
fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo” (LOURO, 2000b, p. 6263); um termo “central para as construções e classificações de sistemas de
diferença” (HARAWAY, 2004, p. 209) e “a estrutura de práticas reflexivas do corpo
por meio das quais corpos sexuais são posicionados na história” (CONNELL, 2016,
p. 17). Enquanto prática social, o gênero não acontece sem os corpos (CONNELL,
2016). É imprescindível que hajam “mãos que fazem, olhos que observam, peles
que sentem, cérebros que raciocinam e sofrem. O gênero é corporificado e uma
parte central dessa corporificação consiste em encontros sexuais, partos e criação de

Destaque-se: <educacaointegral.org.br/reportagens/projeto-de-lei-preve-prisao-de-docente-quefalar-sobre-ideologia-de-genero/>.
<https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/pais-interferemem-escolas-que-abordam-questao-de-genero-nos-livros-vetam-conteudo-21644988>. Acesso em 06.
jan. 2018.
54 Sobre esses empreendimentos políticos que visam tornar as discussões de gênero como algo não
pertencente aos espaços escolares, ver Paraíso (2016b, 2018).
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crianças” (CONNELL, 2016, p. 17). Não há corpos que não sejam generificados, que
não estejam intimamente imbricados com essas ideias de papeis adequados e
coercitivos à homens e mulheres.
Entendido o que é gênero e como ele é construído, torna-se fácil depreender
o porquê dos investimentos políticos que, em tempos de recrudescimento do
conservadorismo reacionário, intentam dirimir as discussões dessa temática nos
espaços escolares. Embora o medo e o pesar possam transformar essa sequência em
algo que nos remeta a um filme de horror, sou relembrado por Deleuze e Guattari
que “os grupos e os indivíduos contêm microfascismos sempre à espera de
cristalização. [...] O bom e o mau são somente o produto de uma seleção ativa e
temporária a ser recomeçada” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 26).
E mais uma palavra emerge para fechar essa trinca: sexualidade. Por ela
entendo “a forma como ‘socialmente’ vivemos nossos prazeres e nossos desejos”
(LOURO, 2001b, p. 71); envolvendo “fantasias, valores, linguagens, rituais,
comportamentos” (LOURO, 2007a, p. 210); uma “uma prática e não uma janela
através da qual estaríamos limitadas a descobrir nossa verdadeira e racional
identidade”

(BRITZMAN,

2013,

p.

106)

sendo

“forjada

culturalmente”

(MAKNAMARA, 2011, p. 47). Assim como não há corpos que não sejam
generificados,

“a

performatividade

de

gênero

não

pode

ser

teorizada

separadamente da prática forçosa e reiterativa dos regimes sexuais regulatórios”
(BUTLER, 2013, p. 170). Logo, a articulação desses três eixos – a trinca corposgêneros-sexualidades – na formação de professores e professoras é um modo de
inferir que, embora cada um deles tenham suas especificidades, é preciso atá-los.
Isso porque os corpos que caminham pelos e nos espaços escolares nem são
destituídos de posições de sujeitos que invariavelmente atuam em seus corpos,
nem são desgenerificados e nem dessexualizados.
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JOGOS DE CENA
Processo de casting: compondo o elenco

Repousa um ar documental sobre esse filme que aqui contemplamos. A ele
não interessa tão somente evidenciar os diálogos travados pelas personagens, seus
embates teóricos, suas lacunas e suas potências. Ele também deseja nos mostrar
como tais protagonistas chegaram ali, de que modo foram selecionadas, por quais
motivos, sob que intenções. Aos poucos, os textos vão se arregimentando, um a
um. De um lado, 400 deles se enfileiram, nos contando que se apresentaram na
modalidade de comunicação oral, enquanto outros 159 pôsteres vão se
avizinhando. Todos eles foram apresentados no GT Formação de Professores nas
reuniões da ANPED. Mais outros vãos se somando, dessa vez oriundos do GT
Gênero, Sexualidade e Educação, tão recente quanto produtivo55: esse grupo nos
oferece 33 pôsteres e 167 trabalhos de comunicação oral. Ao todo, 759 textos. Como
que o verbo (as palavras) se faz carne? Como que esses textos se transmutam em
personagens-texto, se tornam performáticos, adentram em jogos de cena, podem nos
ajudar a falar sobre a formação docente exibindo suas potencialidades no tocante
aos corpos, gêneros e sexualidades? Para essa feitura, me vali de uma estratégia de
casting56 para atrair a esse percurso fílmico apenas as personagens-textos que de
alguma forma colaborassem para o curso dessa minha pesquisa. Para tanto,
busquei através de palavras-chave no corpo dos trabalhos – “sexualidade”,
“corpo”, “gênero”, “formação”, “formação docente”, “formação inicial” em ambos
os GTs (Formação de Professores/Gênero, Sexualidade e Educação) – e uma leitura
“flutuante” dos resumos disponíveis e títulos. Ao final, permaneceram ainda sob o
forte canhão de luz 33 trabalhos, 33 personagens-texto.
Como um diretor de cinema, jogo uma luz sobre o cenário; calibro a câmera
de forma a mapear através de minhas lentes aquilo que realmente me interessa
55
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Esse GT foi instituído apenas a partir da 23ª reunião da ANPED, em 2000.
Processo de seleção de profissionais para compor o elenco de uma determinada obra.
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nesse material difuso e extenso; posiciono minhas personagens em seus respectivos
enquadramentos e, voilà: ação! Ou melhor dizendo, formação! O ruído da claquete é
sinal que os jogos de cena estão a todo vapor. Aqui e ali vão se amontoando as
personagens (os textos selecionados) em cenas subversivas, em diálogos de fazer
qualquer espectador (os professores e professoras) fincarem-se na ponta da cadeira
tamanha a expectativa do que elas podem falar na próxima cena. Elas travam
verdadeiros embates teóricos através de prosas cortantes em vozes dissonantes que
surgem em meio a posicionamentos calorosos. Algumas delas gritam, suas vozes
guturais arrancam de dentro de si uma pungência, uma urgência, uma necessidade
de serem ouvidas em tom de denúncia. Outras são mais tímidas, sussurram, são
vozes sibilantes e desconfiadas, quase líricas.
Preciso dizer que às vezes elas, as personagens-textos, não se dão lá muito
bem; são inquietas, nem sempre dialogam umas com as outras, nem sempre
concordam entre si, ou quase são alçadas a um antagonismo que nem sempre é
bem recebido. São categóricas, e assim como Norma Desmond de Crepúsculo dos
Deuses57, estão prontas para o seu close-up final, apoteótico, glorioso. Mesmo assim,
protagonistas ou antagonistas, heróis ou vilãs, em quase todo o tempo de projeção
ou em um cameo58, elas têm sempre uma função nas tramas dessa pesquisa, em
menor ou maior escala. Estão lá, persistentes e obstinadas.

Crepúsculo dos Deuses é um filme norte americano de 1950, dirigido por Billy Wilder e do gênero
drama noir.
58 Numa obra audiovisual, entende-se por cameo uma breve aparição de uma personagem,
interpretado por artista conhecido, geralmente num papel sem nome ou aparecendo como si mesmo.
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-------------------------------------------------------------------FICHA TÉCNICA
Filme: Quem tem medo de Corpos, Gêneros e Sexualidades?
DIRETOR: Evanilson Gurgel
ROTEIRISTAS: Evanilson Gurgel & Marlécio Maknamara
PERSONAGENS: (BUENO, SOUSA et. al., 1994; ASSUNÇÃO,
1995; AZAMBUJA e OLIVEIRA, 2000; XAVIER, 2001; FREITAS,
2004; MOYZÉS e MOTA, 2004; GRANÚZZIO, 2005; LOPONTE,
2005; LIBÓRIO, 2005; SABAT, 2005; CONTI, 2006; LIBÓRIO e
CAMARGO, 2006; BARLETTO, 2007; CARDOSO, 2007; SILVA,
2007; SOUSA, 2008; ARAÚJO, 2010; FARIA e SOUZA, 2010;
SILVEIRA, 2010; CASTRO e FERRARI, 2011; DINIZ, 2011; SILVA e
CICILLINI, 2011; FERREIRA, 2012; VILLAS BÔAS, SOUSA et. al,
2012; CASTRO, 2013; FERREIRA, 2013; MONTEIRO e ALTMANN,
2013; SILVA, 2013; CASTRO, 2015; CRUZ e DAL’IGNA, 2015;
PARREIRA e SILVA, 2015; PINTO e AMORIM, 2015; SOUZA,
2015).
------------------------------------------------------------------------------

LUZ, CÂMERA, FORM(AÇÃO)!

O cândido resplandece no grande telão. Os espectadores veem “tudo
branco, uma espécie de brancura leitosa, espessa, que se lhe agarra aos olhos”
(SARAMAGO, 1995, p. 28). Estariam cegos? Pelo contrário! Agora que eles e elas
começam a de fato enxergar, cientes do que se pode entender por corpos, gêneros e
sexualidades. “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”, já havia lhes alertado
Saramago na abertura de seu Ensaio sobre a Cegueira (1995). Agora, cegos da
ignorância e videntes dos possíveis, passam a vislumbrar todos os encantos dessas
personagens que, ao falarem sobre os elementos dessa intricada rede de pesquisas
com corpos, gêneros e sexualidades, abrem-se as possibilidades com a formação
docente e com a vida. Não há como não falar da vida, pois ao invocarmos o
currículo para o centro de nossas atenções quando tratamos de formação docente,
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observamos que esse artefato “está implicado naquilo que somos, naquilo que nos
tornamos, naquilo que nos tornaremos” (SILVA, 2010, p. 27).
Algumas questões vão surgindo, conclamando respostas pelas personagenstexto. Que voz é requerida a falar sobre qualquer aspecto que tangencie os corpos,
os gêneros e as sexualidades nas escolas? A quem é legitimado esse poder de falar
livremente sobre tais temáticas sem que seja interditado em sua ação docente?
Temo dizer que, a partir do que as personagens-texto mostraram, atualmente são
poucos os que podem assumir com propriedade o posto de fidedigno detentor
dessa voz já que, por um lado, inúmeras são as instâncias que não cansam de tentar
silenciá-las. Por outro, embora seja cada vez mais ressonante, essa voz também é
extremamente difusa e capilar. Isso porque a chamada educação sexual, lugar no
qual as discussões que ensejam qualquer um dos elementos que compõem a trinca
corpos-gêneros-sexualidades foram historicamente relegadas, não é exatamente
uma disciplina obrigatória. É, na verdade, “uma temática a ser transversalizada nos
diversos conteúdos” (FURLANI, 2007, p. 272) das disciplinas que compõem a grade
curricular.
A transversalidade das questões ligadas à sexualidade (menosprezando as
potencialidades engendradas nas discussões de corpos e gêneros) é reforçada pelos
PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), apontando que ela pode ser trabalhada
por qualquer professor ou professora de qualquer disciplina da grade curricular
escolar e a qualquer momento que eles e elas assim preferirem. Contudo, não é
preciso investigar profundamente para perceber que tudo aquilo que sugere uma
relação íntima com os corpos e com as sexualidades “são atribuídas ao (a) professor
(a) de biologia que tem como tarefa formular as respostas, ou ainda, avalizar a
resposta dada pela televisão, pela mídia etc.” (SILVA; CICILLINI, 2010, p. 3). Antes
de procurar entender o porquê dessa relação tão amalgamada que subtrai as
demais disciplinas, preciso fazer algumas pontuações: atribuir apenas à Biologia
(que aqui entendo não como um campo do conhecimento, mas como a disciplina
do currículo escolar “Biologia”) não seria uma forma de “selecionar” os
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participantes de possibilidades de interações entre corpos-gênero-sexualidade no
espaço escolar? Ora, a Biologia enquanto disciplina diz respeito estritamente aos
alunos do ensino médio. E quanto ao ensino fundamental? As crianças e os préadolescentes não têm dúvidas, desejos, aspirações? Não possuem corpos, estes não
são sexuados, não estão performando gênero? Não são alvos de vigilância,
controle, interdições? Não são esses sujeitos “importantes veiculadoras do poder
normativo do gênero, que divulga saberes e regula a produção dos corpos”? (REIS;
PARAÍSO, 2014, p. 245).
É justamente entendendo a Ciências como um campo do conhecimento
homólogo ao que entendemos por Biologia59 e como uma disciplina do currículo
escolar que perscruto nessa pesquisa a formação inicial de professores de Ciências
– e aí entram os licenciados em Ciências Biológicas, Química e Física como
possíveis sujeitos a atuar como profissionais dessa disciplina no espaço escolar.
Como qualquer outro dispositivo, a Ciência é uma invenção cuja responsabilidade
geralmente recai sobre “o espaço de tradução destes e de outros discursos e noções
que são reconhecidos (ou se reconhecem) como do campo biológico. Com isso, são
definidos conteúdos, saberes e fazeres próprios a esta disciplina escolar” (SILVA;
CICCILINI, 2010, p. 3).
É por entender que é justamente “na formação inadequada do professor que
reside grande parte das dificuldades da educação” (MOTA, 1999, p. 124) que passo
a ouvir atentamente as personagens-texto que emergem do levantamento
bibliográfico realizado para a composição desse filme. O que elas falam quando
mobilizam a trinca corpos, gêneros e sexualidades? No que elas silenciam? E se
silenciam, por que o fazem? O que ainda há por se dizer?

Concordo com Carvalho, Medeiros e Maknamara (2015, p. 632) quando eles apontam que a
disciplina de Ciências “tem sido submetida a objetivos, conhecimentos, valores e práticas distintas
daqueles da disciplina de Biologia”. Mas como bem evocado por eles quando fazem referência aos
escritos de Ferreira (2014), há aproximações e entrelaçamentos entre ambas as disciplinas, de modo
que as descrevo como homólogas: são correspondentes, resguardam semelhanças, tem a mesma
função, mas são estruturalmente diferentes.
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Não se trata de dúvidas retóricas, meros questionamentos ataviados para
embelezar pesquisas. São questões de vida ou de morte! Porque há muita vida nos
interstícios de um currículo, porque é da vida que tratamos ao conectar essa trinca,
e porque entrelaçar corpos, gêneros e sexualidades “implica um modo de vida,
uma maneira de viver” (DELEUZE, 2002a, p. 127). Mas é preciso fazer a vida brotar
nos territórios curriculares, germinar aos múltiplos, investir nossas práticas de
ensino por rizoma, pois é por rizoma “que o desejo se move” (DELEUZE;
GATTARI, 2011a, p. 32). Abrir-se à vida, as linhas de multiplicação e fuga,
maquinar corpos, gêneros e sexualidades em sala de aula, experimentar com o
currículo e o transpassar em “novos agenciamentos, sem procurar conformá-lo a
uma definição prévia” (GAUTHIER, 2002, p. 143). Tudo para impedir que haja
morte no currículo, que “um rizoma seja fechado, arborificado”, pois se assim o
fizer, “do desejo nada mais passa” (DELEUZE; GATTARI, 2011, p. 32).
São inúmeros os questionamentos que saltam dessas articulações caóticas e
produtivas. Para chegar às respostas, contudo, é preciso “rachar os extratos, rachar
os currículos existentes em seu meio para ver a diferença fazer seu trabalho. [...]
abalar os extratos dos currículos já formados e fazer o currículo movimentar-se”
(PARAÍSO, 2005, p. 3). As personagens-texto me concederiam esta dança?

Cliffhanger60

Após selecionado o cast e diante dos primeiros diálogos entre as
personagens-texto com elas mesmas e com as demais, levantei alguns
questionamentos lançados a partir do meu roteiro na expectativa que elas

Cliffhanger, na tradução literal para a língua portuguesa seria algo como “à beira do precipício”, “à
beira do abismo”. Trata-se de um recurso de roteiro utilizado em ficção, principalmente em séries de
TV, ao colocar um ou vários personagens numa situação limite, conflituosa, tal como um dilema
moral e ético ou o confronto com uma revelação surpreendente. Geralmente é adotado ao final de
um episódio, na tentativa de “segurar a audiência” e garantir que os telespectadores, agora curiosos
em saber o que irá acontecer, retornem para um próximo episódio.
60
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pudessem me elucidar algumas incertezas. “De onde vocês vêm? Para quem
exatamente vocês estão falando?”, lancei de antemão para que as respostas dadas a
essas pudessem suscitar outras questões. É possível ouvir um burburinho
intumescente tomando forma entre o público. Alguns espectadores estão surpresos
com algo que passou pelo telão quando essas personagens-texto passaram a
responder o questionamento, desconsertados com um resultado que não haviam
previsto.

QUADRO 1 - Categoria dos trabalhos selecionados apresentados nos GT 08
e GT 23 da ANPED quanto à formação inicial.
QUANTO À ÁREA DE
FORMAÇÃO INICIAL
“De onde você vem?”/”Para quem vocês
falam?”
Pedagogia
Educação Física
Ciências (Biologia/Ciências/Física)
Artes
Duas ou mais áreas disciplinares
Não especificado/sem recorte
TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa.

18
3
4
1
2
5
33

Dos 33 personagens-textos, 18 deles me responderam: “sou da Pedagogia”
(BUENO, SOUSA et. al., 1994; ASSUNÇÃO, 1995; AZAMBUJA e OLIVEIRA, 2000;
XAVIER, 2001; SABAT, 2005; CONTI, 2006; BARLETTO, 2007; CARDOSO, 2007;
SOUSA, 2008; ARAÚJO, 2010; FARIA e SOUZA, 2010; CASTRO e FERRARI, 2011;
FERREIRAa; 2012; MONTEIRO e ALTMANN, 2013; CASTROa, 2013; FERREIRAb,
2013; CASTROb, 2015; SOUZA, 2015). Quando essas personagens passam a ocupar
o grande quadro e evidenciam que, pelo menos quantitativamente falando, são as
mais expressivas nas discussões de algum dos elementos da trinca, há uma
sensação partilhada de estranheza entre o público. Isso porque, em se tratando das
temáticas que incidem principalmente sobre as sexualidades, são frequentes as
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afirmações que a área de Ciências concentra a totalidade dessa discussão. Parreira e
Silva (2015), por exemplo, mostram que esse assunto é visto no espaço escolar
como “incômodo e perigoso”, sobre o qual “não se deve pronunciar a não ser em
situações e locais muito específicos, dentre estes a sala de aula de Ciências e
Biologia” (PARREIRA; SILVA, 2015, p. 3).
Porém, contrariando tanto expectativas de senso comum quanto àquelas por
vezes reiteradas na própria literatura acadêmica sobre o fato dessa área ser a mais
prodigiosa nas discussões dessa trinca, no que se refere à produção apresentada na
ANPEd, poucos foram os trabalhos mapeados que versavam sobre o campo da
Ciências. Foram apenas 4 personagens-texto (SILVA, 2007; SILVA; CICILLINI,
2011;

PARREIRA;

SILVA,

2015;

PINTO;

AMORIM,

2015).

Essa

ínfima

representatividade de personagens-texto evidencia que, apesar dos frequentes
relatos, tanto na literatura como nos discursos de professoras e professores, essa
discussão não é privilégio da Ciências. Dito isso, tal disciplina não pode mais ser
compreendida como a única e exclusiva “voz autorizada a falar de sexualidade por
meio de documentos oficiais” (PARREIRA; SILVA, 2015, p. 7). Desses quatro
personagens-texto, somente o de Silva (2007) nos fala especificamente sobre a
formação de professores/as de Ciências, discutindo e analisando a sexualidade
como uma marca “nas relações pessoais e como ela interfere na formação de
professores” (SILVA, 2007, p. 1). Utilizando narrativas de professores com
formação na área de Ciências, essa personagem incita que “são esses os [...] mais
cobrados e/ou procurados pelos alunos e também pelos próprios colegas” (SILVA,
2007, p. 2)
As demais personagens-textos que confabulam acerca da área das Ciências
estão associados especificamente com correlações dessa área como a Física, a
exemplo de Pinto e Amorim (2015). Ao discutirem gênero e educação superior a
partir de experiências acadêmicas de alunas do curso de Física, essas intérpretes
mostram que as “mulheres geralmente enfrentam grandes dificuldades de cunho
sexista durante a formação acadêmica em cursos masculinizados” (PINTO;
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AMORIM, 2015, p. 6-7), embora não ofereçam um aporte teórico sobre a formação
inicial nessa licenciatura. Dialogando com elas, Silva e Cicillini (2011) tematizam a
formação em Biologia, investigando as noções de corpos veiculados por textos
curriculares e por professores e professoras, alunos e alunas no espaço da
disciplina Biologia. Essas autoras discutem como “o corpo por vezes desliza e
escapa da prática e formação docente” (SILVA; CICILLINI, 2011, p. 1). Entendendo
que esses corpos não são dessexualizados, essas personagens-textos relacionam as
duas temáticas com o objetivo de pôr em suspeição esse corpo “biomedicalizado,
disciplinado e controlado” (SILVA; CICILLINI, 2011, p. 4) pela Biologia e
constatam que “há um saber sobre o sexo e a sexualidade veiculado pela ciência”
(SILVA; CICILLINI, 2011, p. 6), saber esse que não se dissocia de uma verdade
ocupada pela disciplina.
Parreira e Silva (2015) também pedem passagem e nos apresentam os
discursos sobre a sexualidade evocados pelos participantes do PIBID Biologia.
Essas personagens subvertem a noção arcaica e biomedicalizada de educação sexual
– concepção em que a sexualidade é entendida como algo que haveria de ser
educada, higienizada, disciplinada para docilizar os corpos das alunas e dos alunos
– em uma proposta de educação para a sexualidade. Essa proposta reflete

sobre os discursos naturalizados e sacralizados culturalmente,
relativizando-os, pondo-os sob suspeita e vigilância, provocando a
dúvida de algumas certezas, permitindo-se novas formas de pensar e
com isso estimular questionamentos sobre como nos construímos em
relação de saber e poder (XAVIER FILHA, 2009, p. 97).

Mas essa personagem-texto não intenciona falar apenas com e para
professores e professoras de Biologia, preocupando-se com os eventuais
espectadores dessa obra que também se interessem pelo assunto ainda que não
sejam formados nessa área. Com isso, ampliam suas vozes no intuito de também
serem ouvidas por outros sujeitos. Ao contrário das demais, Parreira e Silva (2015)
não possuem uma resposta única para as duas perguntas feitas às personagens66

texto. Quando indagadas logo de início “de onde vocês vêm?”, elas nos respondem
que são oriundas da Biologia. Porém, ao criticar o processo de formação de
professores e professoras, elas nos mostram para quem verdadeiramente “elas
falam”: aludem que a sala de aula de Ciências e/ou Biologia é tão somente uma
dentre os inúmeros lugares específicos onde a sexualidade pode ser evocada no
espaço escolar. Além disso, questionam a ausência de “possibilidades formativas
que ultrapassem a visão biomédica, de matriz heterossexual” (PARREIRA; SILVA,
2015, p. 4) na formação docente desses e dessas profissionais.
Ouço alguns sussurros na plateia. Demoro alguns segundos até perceber o
teor dos ruídos quando me dou conta que os espectadores notaram a ausência de
alguma personagem-texto que pudesse dialogar sobre os processos formativos de
professores e professoras de Química e as suas conexões com corpos-gênerossexualidades. Assinto, pois de fato não houve nenhum trabalho veiculado ao curso
de licenciatura em Química ou com profissionais dessa área que discutissem a
trinca numa perspectiva de formação em Ciências. Faço coro ao desassossego da
plateia e me inquieto, refletindo sobre as lacunas nas práticas docentes desses
sujeitos quando eles passarem a atuar na disciplina de Ciências e os efeitos de essa
trinca estar tão às margens das preocupações curriculares dos cursos de formação
inicial em Química.
O burburinho vai serenando e outras personagens-textos nos convidam a
mobilizar o pensamento das ligas entre essa trinca em outras áreas. Silva (2013) é a
primeira a falar, trazendo suas experiências na Educação Física e relacionando a
diversidade cultural com a formação de professores e professoras dessa área, a qual
é “marcada pelo predomínio das disciplinas biomédicas e esportivas, evidenciando
valores hegemônicos” (SILVA, 2013, p. 1). Para essa intérprete, a formação inicial é
“um momento crucial para que os/as futuros/as docentes possam despertar para as
questões da diversidade e da diferença” (SILVA, 2013, p. 3).
Não se trata de um solilóquio, pois tão logo essa personagem intente tais
discussões, Silveira (2013) também vem coadjuvar com os relatos orais de
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professoras de Educação Física formadas entre 1970 e 1980, discutindo a
experiência feminina no espaço da formação docente. Freitas (2004) não se faz de
rogada e também pleiteia um espaço para falar: baseando-se em relatos de
professores de Educação Física quanto ao futebol feminino e a sua prática no
interior de uma escola, essa personagem-texto evidencia o preconceito nos
discursos desses profissionais e a ausência da temática em sua formação. Temos,
portanto, vozes uníssonas: Silva (2013), Silveira (2010) e Freitas (2004) pontuam a
urgência de uma formação inicial que repense essa inaceitável “concepção do corpo
feminino como maternal, belo, frágil” (FREITAS, 2004, p. 12), que rompa “com o
binarismo homens/mulheres em suas aulas” (SILVEIRA, 2010, p. 7) e que
“enxergue o ‘outro’ em todas as suas nuances e construções identitárias”,
vivenciando isso não apenas “quando situações de preconceito e discriminação
ocorram” (SILVA, 2013, p. 1).
Uma fotografia em preto e branco irrompe no quadro, destoando de todas
as cores que já desfilaram pelo longa-metragem. Loponte (2005) passa a discursar,
nos presenteando com um monólogo. É a única personagem-texto a referir sobre a
formação docente em arte, nos mostrando que ela é “bastante precária e que as
relações de gênero estão implicadas na definição do discurso sobre arte e da
docência em arte” (LOPONTE, 2005, p. 1). Quando passa a argumentar sobre a
inserção de ‘intervenções feministas” e “algum tipo de tensão para as nossas
definições comuns sobre arte e ensino de arte” (LOPONTE, 2005, p. 2), cores vão
surgindo em tela, acompanhando os seus ditos sobre a necessidade dessas
discussões no seio da formação docente na área. Isso porque embora a maioria das
professoras que atuem no ensino de artes sejam mulheres, elas estão ausentes no
discurso oficial devido a “hipervisibilidade da mulher como objeto de
representação e sua invisibilidade persistente como sujeito criador” (MAYAYO,
2003, p. 21). Loponte passa de criatura à criadora e nesse momento a tela já se
tornou um belíssimo quadro com todas as cores possíveis. Por fim, às margens de
um arco-íris de infindáveis possibilidades, Loponte nos propõe uma docência
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artística, “uma outra forma de subjetividade, menos assujeitada, menos presa às
relações de saber e poder” (LOPONTE, 2005, p. 3).
Há também personagens-texto que falam de duas ou mais áreas
disciplinares. Com elas não há contentamento nesses diálogos fechados,
monolíticos, esposando em apenas uma área de formação. Elas escrutinam, por
exemplo, as perspectivas dos estudantes de pedagogia em comparativo às demais
licenciaturas quanto à divisão sexual do trabalho (VILLA-BÔAS; SOUSA;
LOMBARDI, 2012). Essas intérpretes compreendem que “a formação docente passa
também

a

incorporar

[...]

as

dimensões

socialmente

construídas

sobre

determinados modelos de masculino e feminino” (VILLA-BÔAS; SOUSA;
LOMBARDI, 2012, p. 4). Cruz e Dal’igna (2015) examinam a relação entre gênero e
currículo no âmbito da formação inicial de docentes em letras/português e
pedagogia, evidenciando que a formação “é um lócus onde são desenvolvidas
práticas curriculares atravessadas e dimensionadas por gênero” (CRUZ;
DAL’IGNA, 2015, p. 3).
A palavra passa a ser franqueada às “personagens sem lar”. São as
personagens-texto que não recorrem a nenhum “recorte” de área de formação,
sendo categorizadas, para efeitos de levantamento bibliográfico, como “não
especificadas” (MOYZÉS e MOTA, 2004; GRANÚZZIO, 2005; LIBÓRIO, 2005;
LIBÓRIOb, 2006; DINIZ, 2011). Moyzés e Mota (2004) analisam “a influência dos
trabalhos corporais na prática do professor” e questionam “a necessidade de se
incluir a questão da corporalidade nos programas de formação” (MOYZÉS; MOTA,
2004, p. 1), pois para essa personagem os docentes estão demasiadamente
“envolvidos com as palavras e tão distanciados das manifestações corporais”
(MOYZÉS; MOTA, 2004, p. 4). Granúzzio (2005), preocupada com as escolas como
“locais de casos de intolerância que incluem violência física e psicológicas”
(GRANÚZZIO, 2005, p. 5), aponta a necessidade dos currículos de formação de
professores e professoras tratarem sobre sexualidade “com mais profundidade e
não apenas como um ‘apêndice’ do currículo” (GRANÚZZIO, 2005, p. 15).

69

Através dos discursos dos profissionais da educação quanto à temática de
diversidade e inclusão, Diniz (2011) grita que a formação inicial dos cursos de
graduação em geral não tem garantido uma formação docente adequada para os
professores e professoras, uma vez que “a diversidade presente nas escolas [...]
fazem emergir um novo conhecimento escolar que passa a exigir múltiplas
habilidades do (a) professor (a)” (DINIZ, 2011, p. 1). Por fim, Libório (2005) e
Libório e Camargo (2006), tratando de uma temática tão espinhosa quanto urgente,
convocam ao compromisso ético e legal das escolas em “notificar às autoridades
competentes casos suspeitos ou confirmados de maus tratos, que inclui a violência
sexual” (LIBÓRIO; CAMARGO, 2006, p. 1). Sua convocatória exorta uma formação
de professores e professoras “fundamentada nos princípios de educação para a
cidadania e dos direitos humanos” (LIBÓRIO; CAMARGO, p. 16) com fins de
garantir a proteção das crianças e adolescentes.

QUADRO 2 - Categoria dos trabalhos selecionados apresentados nos GT 08
e GT 23 da ANPED quanto à temática abordada.
QUANTO À TEMÁTICA
ABORDADA NO TRABALHO
“Sobre o que você fala?”
Gênero
14
Sexualidade
5
Corpos
1
Intersecção entre temas
13
TOTAL
33
Fonte: Dados da pesquisa.

E tão plurais quanto os lugares de onde vieram e para quem suas vozes se
destinavam foram os assuntos abordados por esses personagens-textos. Gênero foi o
assunto mais discutido (BUENO, SOUSA et. al, 1994; ASSUNÇÃO, 1995;
AZAMBUJA e OLIVEIRA, 2000; FREITAS, 2004; LOPONTE, 2005; BARLETTO,
2007; FARIA e SOUZA, 2010). Essas personagens dão a ouvir subvozes
confabulando em torno da questão feminina e docência (BUENO, SOUSA et. al, 1994;
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ASSUNÇÃO, 1995; BARLETTO, 2007; SOUSA, 2008; ARAÚJO, 2009; FARIA e
SOUZA, 2010; VILLAS-BÔAS, SOUSA et. al, 2012) ao tratar, por exemplo, as
especificidades da condição feminina traduzida nas práticas pedagógicas das
professoras (BUENO, SOUSA et. al, 1994). Além disso, discutem como essa prática
encontra-se impregnada de um imaginário social quanto ao papel da mulher e suas
atribuições numa profissão que tão bem se adequa “aos estereótipos das atividades
profissionais que se ajustariam às características femininas” (ASSUNÇÃO, 1995, p.
6). Logo, essa etapa do ensino estaria ampliando “a função feminina fundamental
[...] uma atividade de amor, entrega e doação” (LOURO, 2007a, p. 450) com ares de
vocação. Assim, “somada uma inevitabilidade de classe a inevitabilidade de
gênero, o resultado obtido é um conjunto de elementos poderosos que acabaram
por determinar a opção profissional das professoras” (ASSUNÇÃO, 1995, p. 7).
Por outro lado, há personagens que fazem parte do bando da masculinidade
(AZAMBUJA e OLIVEIRA, 2000; CARDOSO, 2007; MONTEIRO e ALTMAN,
2013). Tais personagens sentiram necessidade em estudar os processos formativos
da docência no espaço infantil, pois sendo um universo geralmente atribuído à
figura materna e feminina, os homens ainda encontram resistência na sua inserção
nessa formação. Para tanto, entender “o modo como as diferenças sexuais são
compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em determinado
contexto” (LOURO, 1997, p. 77) é imprescindível em termos das conexões de
estudos de gênero e formação de professores. Esse tipo de conexão possibilitaria
operar modos de subversão ao consolidado, como a desconstrução de uma
atividade legitimada como feminina e, de acordo com determinados recortes de
classe, raça e etnia, a única oportunidade de entrada dessas mulheres no mercado
de trabalho. Também levaria a pensar outras estratégias, como a “desnaturalização
da noção de educação infantil como profissão do gênero feminino” (MONTEIRO;
ALTMAN, 2013, p. 14).
E houve aquelas personagens que denunciam o sexismo como forma de
confrontar o preconceito sofrido por mulheres, que surge independente da fase da
vida dessas sujeitas. Freitas (2004), por exemplo, levanta cartazes sobre a inserção
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das meninas em atividades físicas que são comumente relegadas ao masculino,
como crianças e adolescentes que praticam futebol feminino nas aulas de educação
física. No esteio dessa discussão também há espaço para os panfletos distribuídos
por Pinto e Amorim (2015), quando as autoras nos convocam a refletir sobre a
inserção das mulheres em campos do conhecimento tidos como legitimamente
masculinos, como a graduação em Física.
Corpos e sexualidades foram grupos com menos vozes expressivas, embora
igualmente essenciais para o roteiro do longa-metragem. O monólogo de Moyzés e
Mota (2004) é pontual em falar sobre o corpo como um registro “da história vivida
na trajetória dos indivíduos” e em como esse corpo “parece ter ficado fora da
escola” (LOURO, 2000b, p. 60), fazendo os professores aparentarem estar “tão
envolvidos com as palavras e tão distanciados das manifestações corporais”
(MOYZÉS; MOTA, 2004, p. 4). Granúzzio (2005) lida diretamente com as questões
referentes à homossexualidade, embora de forma problemática, pois durante quase
todo o seu texto utiliza o sufixo “-ismo” para grafar a homossexualidade, além de
inferi-la como uma opção sexual. Esse tipo de impasse também ocorre quando a
homossexualidade, novamente sob o jugo de uma designação que remete à doença
utilizando o sufixo “-ismo”, aparece junto à prostituição como uma tendência para
as crianças e adolescentes que sofrem violência sexual (LIBÓRIO; CAMARGO,
2006). Esse tipo de postura intelectual é extremamente perigosa justamente por
delimitar a fronteira entre aquilo que é considerado saudável (uma criança e/ou
adolescente não violentado e, consequentemente, heterossexual) daquilo que é
negativo e deve ser evitado (uma criança e/ou adolescente violentado e inclinado a
uma possível homossexualidade como consequência dessa violência). Tal ideário
parte de um pressuposto muito semelhante à noção de “abjeção” que Miskolci
(2016, p. 43) nos apresenta em suas obras, traduzindo-se por “algo pelo que alguém
sente horror ou repulsa como se fosse poluidor ou impuro, a ponto de ser o contato
com isso temido como contaminador ou nauseante”. Além disso, entender a
homossexualidade como consequência e a heterossexualidade como norma
daqueles que não passam por nenhum tipo de violência nada mais é do que a
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evocação de heterossexismo, isto é, a “pressuposição de que todos são, ou
deveriam ser, heterossexuais” (MISKOLCI, 2016, p. 46).
É notório o desejo do diretor em querer ouvir não apenas as vozes solitárias
que versam sobre um tema ou outro, intentando reunir em sua obra as vozes
plurais, que arregimentam o máximo de elementos da trinca corpos-gênerossexualidades. Ele próprio passa a ser uma personagem do filme, aludindo o
entendimento de que é impossível arrancar o gênero dos corpos, torná-los
dessexualizados, apagar a sua cultura, ignorar a sua raça, ser indiferente a sua etnia
e não os compreender como inseridos em um sistema de classes. Sim, o diretor bem
sabe que é difícil englobar tantos elementos dentro de uma pesquisa, dentro de um
currículo, dentro de um filme... E o fato de que até agora suas personagens-texto
exemplificaram a formação docente veiculada ao gênero ou ao corpo ou a
sexualidade tem como efeito a reiteração dessa dificuldade.
E para a alegria do diretor e a surpresa da plateia, há algumas personagenstexto que são mais complexas e gananciosas. Essas intérpretes fazem o máximo de
conexões possíveis, algumas delas correlacionando-se com o multiculturalismo
(XAVIER, 2001; SABAT, 2005; CONTI, 2006; DINIZ, 2011; SILVA, 2013;). Ao
mostrar que os conflitos étnicos-raciais e sócio culturais são “resultantes de uma
coexistência nem sempre pacífica entre os diferentes grupos existentes nas atuais
sociedades multiculturais” (XAVIER, 2001, p. 1), essas personagens-texto indicam
que os educadores e educadoras tornam-se responsáveis pela contestação desse
cenário. Para tanto, é preciso reconhecer que a diversidade cultural impacta a
educação de forma acentuada: “de um lado, situações de violência e de
discriminação racial, de gênero, de condição social, de sexualidade, de diferenças
físicas, mentais e tantas outras que ocupam a cena da cultura escolar e social,
muitas vezes traduzidas em exclusão” (DINIZ, 2011, p. 41). Só a partir desse
reconhecimento que podemos compreender que “a escola, a universidade e o
currículo tem raça, são generificados e sexualizados” (FERREIRA, 2013, p. 7).
Outras personagens tematizam gênero e sexualidade (CASTRO e FERRARI,
2011; FERREIRA, 2012; CASTROa, 2013; FERREIRAb, 2013; CASTROb, 2015;
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SOUZA, 2015) sinalizando a carência das discussões dessas questões incorporadas
nos currículos de formação inicial das licenciaturas. Silveira (2010), acopla gênero e
corpo para nos mostrar a educação física como um espaço de formação feminina no
intuito de romper com a visão hegemônica a respeito das mulheres professoras
dessa disciplina. Por fim, uma associação possível de elementos da trinca é a de
corpo e sexualidade, como a que Silva e Cicillini (2010) realizam quando investigam
as noções de corpos e os dizeres da sexualidade nos currículos da disciplina de
Biologia.

ZOOM61

Personagens saem de cena e entram novas dúvidas, incertezas, mobilização
do pensamento, reflexões, rascunhos do que pode ser feito, do que foi dito, do que
não foi dito, do que ainda há por se dizer. O resultado em aproximar as lentes
nessas personagens-texto foi, para o público e para o diretor, tão produtivo quanto
inquietante. Ao passo que essas astutas intérpretes mostraram o que conseguem
criar em termos de agenciamento e de desejo no campo da formação docente,
também foi possível entrever que nenhuma delas abraçou efetivamente a trinca
corpos-gêneros-sexualidades. A irrisória fração de trabalhos que contemplam a
formação inicial de professores/as de Ciências também evidencia a necessidade em
contrapor esse cenário com uma pesquisa-resistência, pois Foucault já nos disse em
certa ocasião que “onde há poder, há resistência” (FOUCAULT, 2017b, p. 104).
E por falar no intrépido filósofo, sua imagem reaparece nesses créditos
finais. Não se trata de um “In Memoriam” ou uma homenagem simplória em
agradecimento aos contributos poderosos do escritor ao curso dessa empreitada.
Trata-se, na verdade, de um delírio do diretor do filme, que em um ato de
alucinação passa a fantasiar o filósofo francês dialogando diretamente com as
personagens-texto, como se estivesse em vida. Passamos a ver montagens de

Zoom é um efeito óptico de aproximar ou distanciar repentinamente algum detalhe numa obra
audiovisual. Tem objetivo dramático ou para esclarecer algo do roteiro.
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Foucault conversando com as intérpretes, travando prosas engenhosas e
contribuindo para a perspectiva da formação de professores/as por meio de
discussões-piche sobre a educação na atualidade. Piche porque são tão tenazes,
coesas, resistentes, suportam às pressões mais irredutíveis, e que se aderem
facilmente. Entretanto, como já nos disse a Maria Madalena de José de Saramago
em sua releitura de O Evangelho Segundo Jesus Cristo, “ninguém na vida teve tantos
pecados que mereça morrer duas vezes” (SARAMAGO, 1991, p. 428). Retornamos
aos escritos desse Foucault não-ressurgido e nos envolvemos com suas palavras na
expectativa de, assim como ele, também sermos levados bem além de todo começo
possível. Quem sabe ao fim de tudo? Deixemos as luzes se apagarem e a sessão
(re)começar, mais uma vez, e outra, e outra...
Esses recomeços em uma pesquisa tem uma íntima relação com o “prazer de
reconhecer que talvez seja preciso passar pelas mesmas percepções, escrever as
mesmas anotações nas margens, retornar aos mesmos temas na própria obra,
reaprender as mesmas verdades emocionais” (NELSON, 2017, p. 124). As melhores
obras são justamente aquelas que não se permitem fechar em si mesmas, pois “num
grande filme, como em toda obra de arte, há sempre algo em aberto” (DELEUZE,
2013, p. 77), capazes de nos mostrar algo novo mesmo quando revisitadas
infindavelmente.
E quanto aos ditos, não ditos, por se dizer? Temo que é justamente nesses
interstícios entre um não-dito e outro sobre corpos-gêneros-sexualidades que eu
devo me enveredar, mesmo que para isso seja necessário escoltá-las da formação
inicial, uma a uma, até colocá-las em fila indiana e pô-las em uma verdadeira prova
de fogo. Afinal, como essa trinca pode não apenas formar professores de Ciências,
mas também deformar? Ora, “as instituições de ensino, tal qual se erigem
atualmente, têm muito para corroborar com uma demasiada formação/formatação”
(HENZ, 2009, p. 43), tornando o desafio dessas instituições não mais – ou tão
somente – formar um professor, mas também “deformar, de abrir espaço na
forma/forma, de tornar porosa a blindagem a que todos [...] estamos submetidos”
(HENZ, 2009, p. 44). A trinca corpos-gêneros-sexualidades torna-se então um
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instrumento imprescindível, uma dessas “linhas de fuga, saídas, novos espaços de
resistência e invenção” (HENZ, 2009, p. 43), isto é, uma forma de cavoucar em
busca de tesouros perdidos na formação inicial. Só com esses tesouros em mãos
poderemos lapidá-los para a futura ação docente de professores e professoras
engajadas em reinventar os corpos biomedicalizados e dóceis, legitimar a
pluralidade de formas de vivenciar os gêneros e reivindicar novos saberes sobre as
sexualidades. Entretanto, o receio em fazer essa busca me traz às vistas a imagem
de uma traiçoeira terra de minas na qual há uma ameaça de explosões aos incautos
que se arrisquem em fazê-lo. Mas afinal de contas, quem aí ainda tem medo dos
corpos, gêneros e sexualidades?
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[Zonas de fronteiras entre realidade e
ficção]

A história de um homem é sempre mal contada. Porque a pessoa é,
em todo o tempo, ainda nascente. Ninguém segue uma vida única,
todos se multiplicam em diversos e transmutáveis homens.
Agora, quando desembrulho minhas lembranças eu aprendo meus
muitos idiomas. Nem assim me entendo. Porque enquanto me
descubro, eu mesmo me anoiteço, fosse haver coisas visíveis em plena
cegueira (COUTO, 2013, p. 25).

A escolha em iniciar esse capítulo com o trecho de O apocalipse privado do tio
Geguê, um dos contos presentes no livro Cada homem é uma raça do escritor lusomoçambicano Mia Couto (2013), não foi uma decisão aleatória, meramente estética
ou fruto de minhas afeições pessoais acerca desse excerto, da obra ou do autor. Em
meio a processos de invenção lexical – através da transgressão da norma padrão da
língua escrita e do uso intenso de neologismos – além da imersão na cultura
africana, as obras desse autor evocam muitos dos aspectos aos quais me deparei em
minhas andanças, enquanto pesquisador que se propõe a ouvir as chamadas
“histórias de vida”: o olhar atencioso às narrativas (ficcionais ou não), o entrelaço
com as narrativas autobiográficas (uma vez que não é incomum ler em seus contos
ou em seus romances a narração em primeira pessoa) ou mesmo a utilização das
memórias como o fio condutor de seus enredos. A epígrafe do presente tópico, em
especial, resume por excelência a miríade de percepções e sentimentos que possuo
no que concerne às narrativas de cunho autobiográfico: a possibilidade de sempre
poder contar algo novo, de revisitar as caixas de memórias, de me tornar em
diversos “eus”.
Ora, quanto à essa multiplicidade do sujeito, já não nos alertou Rose (2001b,
p. 141) que “você é mais plural do que você pensa”? Somos “mais múltiplos, mais
transientes e mais não-subjetivados do que somos levados a acreditar” (ROSE,
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2001b, p. 142) de forma que “o eu não deveria ser investigado como um espaço
contido de individualidade humana, limitado pelo envelope da pele” (ROSE,
2001b, p. 144). Na esteira dessa discussão, Deleuze e Guattari dirigem a palavra
diretamente a esse eu que não é “universal, estável, unificado, totalizado,
individualizado, interiorizado” (ROSE, 2001b, p. 139), um sujeito “morto”62. Porém,
longe de tecer um obituário do “eu”, aludindo a uma possível causa mortis desse
sujeito essencialista na contemporaneidade, os filósofos tecem uma poderosa
imagem do que somos - ou melhor dizendo, do que podemos ser:

você é longitude e latitude, um conjunto de velocidades e lentidões
entre partículas não formadas, um conjunto de afectos não
subjetivados. Você tem a individuação de um dia, de uma estação, de
um ano, de uma vida (independentemente da duração); de um clima,
de um vento, de uma neblina, de um enxame, de uma matilha
(independentemente da regularidade). Ou pelo menos você pode têla, pode consegui-la (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 51-52).

Assim, a berma da rodovia da pesquisa (auto) biográfica que tomo como
trajetória acadêmica me levou a lugares que jamais havia conhecido ou sonhado
em conhecer. Difícil mesmo é saber responder se realmente escolhi a rota da
pesquisa (auto) biográfica ou se na verdade ela que me escolheu, surgindo em meu
caminho sem que sequer percebesse. Antes mesmo de ler o primeiro texto sobre a
pesquisa autobiográfica, mergulhar nas intensas torrentes de narrativas pessoais ou
compreender que as histórias de vida são produtos de grande importância para a
formação (PASSEGGI, 2010; MAKNAMARA, 2015), pude me familiarizar com o
autobiográfico através de filmes, novelas, documentários, livros ou mesmo no ato
de ouvir alguém falando sobre si. Dessa forma, o simples fato de ouvir o solilóquio
de um vizinho idoso rememorando sua vida no pós-guerra, por exemplo, podia se
transformar em meu imaginário em algo que remetesse ao filme Além da Linha
Esse sujeito morto que aqui denomino se refere à noção da “morte do sujeito” que Rose (2001b)
alude no início de seu texto ao falar da crise do “eu”. Para o autor, por “morte do sujeito” entende-se
“um evento histórico real: o indivíduo ao qual essa imagem do sujeito correspondia surgiu apenas
recentemente, em uma zona limitada de tempo-espaço, tendo sido, agora, varrido pela mudança
cultural” (ROSE, 2001b, p. 139).
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Vermelha63, ou uma ordinária redação de volta às aulas no ensino fundamental com
a cansativa pergunta como foram suas férias? ganhava possibilidades infinitas de
transubstanciar o rotineiro em fantástico. Em todas essas situações em que o eu
conta de si, há ainda outra questão a fazer: seriam somente os pescadores os
sujeitos de quem se pode duvidar quanto à verossimilhança de uma narrativa?
Os filmes de Karim Aïnouz também surgem nesse capítulo, delimitando as
fronteiras do ficcional e do real e costurando as narrativas ficcionais com as
narrativas (auto) biográficas. Para tanto, vou tecendo essas linhas através de diários
de bordo com vestígios das minhas memórias. Ponto a ponto, nó a nó, eu vou
sugerindo a primazia da ficcionalidade em nossas histórias de vida e pela
legitimidade em dar notoriedade à vida dos homens infames (FOUCAULT, 2003) e
nessa perspectiva foucaultiana, poder transformar uma vida ordinária em obra de
arte. Assim, o objetivo desse capítulo é refletir sobre os pontos de conexão entre o
real e o ficcional, diluindo suas fronteiras. Para isso, realizo uma intersecção entre o
cinema e o campo teórico das narrativas autobiográficas, mais especificamente a
biografemática64.
O capítulo está organizado da seguinte forma: O primeiro tópico “Um oceano
no meio do caminho: o lugar reservado para as nossas autobiografias”, alude ao campo
frutífero da pesquisa (auto) biográfica como espaço de ampliação dessas narrativas
de si; O segundo tópico “Qual a sua estrada, homem?” suscita a discussão quanto ao
dispositivo da memória; Por fim, o terceiro e último tópico “Vidas passíveis de escrita,
vidas fragmentárias: libertando as memórias cativas dos lugares comuns através da
reinvenção” conclui o primeiro ato dessa dissertação discutindo sobre a

Longa-metragem dirigido pelo diretor Terrence Malick (1998) que narra a história de um grupo de
jovens soldados americanos enviados para conter o avanço japonês no Pacífico na Batalha de
Guadalcanal. Com uma abordagem mais humana do que geralmente observa-se em filmes com essa
temática, há um predomínio de monólogos existenciais dos soldados através de voice-overs filosóficos
e diálogos que tratam sobre empatia, amizade, natureza humana e fé.
64 O conceito de biografemática será desenvolvido no terceiro tópico, mas cabe dizer que se trata da
ciência dos biografemas, cuja noção possibilita voltar-nos a “alguns pormenores, detalhes que
compõem a vida de um sujeito impossível de ser apreendido por uma ideia de totalidade”
(GONÇALVES, 2013, p. 97).
63

79

biografemática e as possibilidades de reinvenção de nossas histórias de vida
evocando a linguagem cinematográfica.
Intercalado a esses tópicos há os escritos do diário de bordo de Major Tom65,
personagem conceitual criado a partir da percepção que embora as memórias
deliradas pelo astronauta sejam produtos de minhas vivências, elas fazem parte de
um quinhão comum a todos aqueles e aquelas que o leem, povoando-se de
multiplicidades para que essas histórias jamais venham a se esvanecer. Major Tom é
fruto direto das possibilidades engendradas por Deleuze e Guattari (2011a) quando
eles discorrem sobre o processo de escrita de sua obra:

Escrevemos o Anti-Édipo a dois. Como cada um de nós era vários, já
era muita gente. Utilizamos tudo o que nos aproximava, o mais
próximo e o mais distante. Distribuímos hábeis pseudônimos para
dissimular. Por que preservarmos nossos nomes? Por hábito,
exclusivamente por hábito. Para passarmos despercebidos. Para
tornar imperceptível, não a nós mesmos, mas o que nos faz agir,
experimentar ou pensar. E, finalmente, porque é agradável falar como
todo mundo e dizer o sol nasce, quando todo mundo sabe que essa é
apenas uma maneira de falar. Não chegar ao ponto em que não se diz mais
EU, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer
EU. Não somos mais nós mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos
ajudados, aspirados, multiplicados (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p.
17, grifos meus).

Provocando fissuras na importância de um “eu” correspondente aquele ou
aquela que escreve, Deleuze e Guattari inauguram uma nova maneira de conceber
uma escrita (auto)biográfica. Major Tom é precisamente a oportunidade em se
disparatar uma escrita de si com dissimulações e o deleitamento não de um despir
de adornos, mas de uma constante troca de peles, deixando as escamas da escrita
faminta de “transmutá-la permanentemente” (GONÇALVES, 2011, p. 54). Major
Tom é um homem de mil faces, uma mulher com mil posições de sujeito! Acredita
que escrevemos sempre “para dar a vida, para liberar a vida aí onde ela está
aprisionada, para traçar linhas de fuga” (DELEUZE, 2013, p. 180). Por que haveria

Major Tom é uma referência ao astronauta fictício criado pelo cantor David Bowie e que aparece em
três de suas canções (Space Oddity, Ashes to Ashes e Hallo Spaceboy).
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de encarcerar as suas histórias atrás dos grilhões do tempo, do “real”, do “eu”, da
mediocridade de uma vida infame?

[diário de bordo, parte I]

O que é realidade e o que é ficção? Tudo aquilo que é real tem por consequência a
impossibilidade de ser ficcional? Há realidade dentro de nosso imaginário ou imaginário dentro de
nossa realidade? As nossas memórias são de fato reais? A forma como nos lembramos de um fato
correspondem a como ele ocorreu? Não há nenhum traço de ficcionalidade naquilo que
rememoramos?
Me pergunto isso porque às vezes me confundo com as personagens que passaram pela
minha vida, sejam reais ou não. Aqui nesse breu infinito do espaço, me sinto como Hermila, de “O
Céu de Suely”, quando retorna à sua cidadezinha natal. Já fui e já vim tantas vezes que cada corpo
celeste me parece ridiculamente familiar, embora a cada regresso eles pareçam mais e mais distantes,
mais e mais opacas, mais e mais sem graça.
Mas eu não sou Hermila, sou? Eu mesmo já não sei.
Aqui do espaço, essas fronteiras parecem tão irrisórias... olha ali, a Terra, esse pedacinho de
nada na imensidão. Mapas aqui já não têm serventia e as delimitações que fazemos vão se
descosturando até se perderem de vista. As linhas desaparecem até sobrar um todo, uma bola
gigantesca verde e azul. Não importa mais onde é o Brasil, o Irã ou o Cazaquistão – daqui de cima só
se vê o nada ou o tudo.
Se as linhas que separam municípios, estados, países e continentes, vão se dissolvendo
causticamente até que de longe não façam mais sentido, o que dizer das linhas que separam o que
consideramos real do que não é? Quanto mais eu me afasto, não só as fronteiras físicas vão perdendo
o sentido; as fronteiras teóricas também se diluem. Compreendo que aí na Terra delimitar territórios
e estabelecer fronteiras seja um “mal necessário”, muitas vezes com viés geopolítico, inclusive. Por
outro lado, prefiro organizar esse caos através das minhas histórias. Essas histórias que vão
entrecruzando o que aconteceu com o que queria que tivesse acontecido; o que realmente se passou
com o que poderia ter se passado; os pontos que vamos sorrateiramente aumentando, quando
contamos um relato para chamar a atenção de quem nos ouve...
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Se pudéssemos desdobrar todas as nossas histórias em uma superfície plana, talvez elas se
assemelhassem aos mapas: um ponto de inflexão poderia mostrar um destino ao qual não se chegou,
mas quase; uma pessoa querida representaria uma bússola para os momentos em que achamos que
estamos perdidos; encontraríamos linhas, fronteiras, montanhas, cidadelas, conseguiríamos enxergar
até as pessoas transitando em nossas vidas. Não importa o quanto eu me distancie da terra, os mapas
de nossas histórias serão sempre visíveis. Porque não importa de onde você veja, não importa se reais
ou ficcionais: as histórias sempre estarão lá.

***

“Um oceano no meio do caminho”: o lugar reservado para as nossas
autobiografias

[...] Esta convicção de que tudo quanto dizemos e fazemos ao longo do
tempo, mesmo parecendo desprovido de significado e importância, é,
e não pode impedir-se de o ser, expressão biográfica, levou-me a sugerir
um dia, com mais seriedade do que à primeira vista possa parecer,
que todos os seres humanos deveriam deixar relatadas por escrito as
suas vidas, e que esses milhares de milhões de volumes, quando
começassem a não caber na Terra, seriam levados para a Lua. [...]
Imagino que os relatos daquelas muitas vidas que, por serem simples
e modestas, coubessem em apenas meia dúzia de folhas, ou ainda
menos, seriam despachados para Plutão, o mais distante dos filhos do
Sol, aonde de certeza raramente quereriam viajar os investigadores
(SARAMAGO, 2008, grifos meus)66

Embora não tenha sido um pesquisador acadêmico no campo das narrativas
(auto)biográficas, o texto Biografias do autor português José Saramago, publicado
em seu site Outros Cadernos de Saramago67, traz algumas reflexões para nós que
pesquisamos na área de narrativas em Educação. Isso porque, segundo Lima,
Geraldi e Geraldi (2015, p. 18), “há mais de duas décadas o recurso das narrativas
vem sendo usado na formação docente e na pesquisa”. Segundo Galvão (2005, p.
329), as narrativas abrangem várias formas, entre elas “análise de biografias e de
autobiografias, histórias de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas,
66
67

Disponível em: <http://caderno.josesaramago.org/2807.html>. Acesso em: 09 mai. 2017.
Disponível em: <http://caderno.josesaramago.org/>. Acesso em: 09 mai. 2017.
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etnobiografias, etnografias e memórias populares, até acontecimentos singulares
integrados num determinado contexto”. Na perspectiva (auto) biográfica, podemos
visualizar “todas as grafias, desde a escrita em línguas naturais, como as biografias,
autobiografias; aos gestos, às fotografias, como as fotobiografias; videografias,
cinebiografias, webgrafias, transcrições de textos orais” (PASSEGGI, 2010, p. 110).
Dito isso, lanço algumas perguntas para reflexões em conjunto: há mesmo
um lugar cativo para essas narrativas? Essa imagem de bibliotecas longínquas - no
mais recôndito dos corpos celestes que compõem nosso sistema solar – compostas
por miríades de obras autobiográficas dos sujeitos mais ordinários me assusta pela
impossibilidade de serem encontradas por nós, pesquisadores e pesquisadoras.
Além disso, é de nosso total interesse, enquanto pesquisadores/as, que a ação de
narrar nossas histórias de vida seja considerada como mera “expressão biográfica”
como sugere Saramago?
Para essas perguntas proponho algumas respostas, não na intenção de
delimitar verdades ou inverdades. Ancorado no paradigma pós-estruturalista,
desconfio das definições filosóficas dessa suposta “verdade” (SILVA, 2016). Me
interessa muito mais responder perguntas como quem lança outras e nesse jogo
entre verdadeiro e falso me colocar sempre em suspeição. Isto é, ao invés de
questionar por que algo se tornou verdadeiro, entender que numa acepção
foucaultiana, “não se trata de uma questão de verdade, mas de veridicção” (SILVA,
2016, p. 123). Em se tratando de narrativas (auto) biográficas, isso é ainda mais
palpável, uma vez que as narrativas são “versões da realidade cuja aceitabilidade é
regulada em termos de sua verossimilhança, não fazendo sentido qualificá-las
como falsas ou verdadeiras” (MAKNAMARA, 2016b, p. 503).
Sobre haver lugares cativos para as narrativas (auto)biográficas, podemos
afirmar que até há um certo tempo, sim. Mas o que antes parecia reservado aos
ilustres pensadores e escritores como “os diários de Amiel, de Kafka ou de Virginia
Woolf, a biografia de Samuel Johnson, a autobiografia de Cellini, as memórias de
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Casanova ou as confissões de Rousseau” (SARAMAGO, 2009)68, já não é mais
possível nos dias de hoje. Porém, não basta apenas oportunizar os ditos desses
sujeitos ordinários, ancorando-se numa ideia de sujeito como contador de história
como nos apresenta Barthes (1976). É preciso, ainda sob a perspectiva barthesiana,
vislumbrar que

a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em
todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da
humanidade; não há, não há em parte alguma povo algum sem
narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas
narrativas [...] a narrativa ridiculariza a boa e a má literatura:
internacional, transhistórica, transcultural, a narrativa está aí, como a
vida (BARTHES, 1976, p. 19-20).

Se todas as classes e todos os grupos humanos possuem narrativas, não há
porque relegar apenas aos ilustres e célebres a possibilidade de narrar suas vidas,
como quem deseja, de alguma forma, imortalizá-las por meio das palavras. Por
outro lado, também não é suficiente oportunizar aos demais sujeitos a falarem de si
na expectativa de que suas histórias sejam inacessíveis aos pesquisadores e
pesquisadoras como vislumbrou Saramago (2013). Numa perspectiva similar à que
Foucault (2003) resgata quando trata da “vida dos homens infames”, o campo fértil
e cada vez mais em expansão da pesquisa autobiográfica permite que as vidas
pulsantes de pessoas “ordinárias” sejam passíveis de escrita. Logo, não temos mais
que nos preocupar em esconder essas biografias em lugares inóspitos, de
preferência em um Plutão que já não é mais considerado um planeta. Pelo
contrário, essas biobliotecas vão surgindo naturalmente, ganhando espaço, ano após
ano: nas teses e dissertações defendidas em diferentes subáreas das Ciências
Humanas; nas linhas de pesquisa de programas de pós-graduação; no memorial
como requisito em concursos públicos para professores efetivos em universidades;
como complemento da nota do componente curricular dos estágios obrigatórios

68

Trecho extraído do texto publicado no site.
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dos cursos de licenciatura; nos diários on-line de alunos na modalidade a distância
e até mesmo em iniciativas primorosas como o Museu da Pessoa69.
Portanto, nem ao céu ou ao inferno, nem mesmo a Terra ou a Plutão: sem
esse tal lugar cativo para nossas histórias de vida, o campo das pesquisas
(auto)biográficas torna-se um entre-lugar.

Sendo um entre, não “designa uma

correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma
direção perpendicular, um movimento transversal que carrega uma e outra, riacho
sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio”
(DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 49). Nesse entre-lugar, pouco importa se quem
narra o vivido é um dos maiores escritores do século XX, capaz de tornar sua vida
numa extensa obra literária como o fez Proust (2006) com o seu Em busca do tempo
perdido70 ou uma exímia escritora de diários; se é um pescador relatando o esforço
hercúleo de capturar um peixe de medidas colossais, em pleno mar aberto, ou uma
dona de casa contando as amenidades de um dia comum. As narrativas
(auto)biográficas garantem a cada uma dessas personagens a oportunidade de
serem ouvidas, compreendidas e, mais importante, valorizadas.
E quanto à ação de narrar nossas histórias de vida ser meramente
“expressões biográficas” de ordem virtual, como um ato espontâneo do sujeito que
biografa? Essa ideia é tão sedutora quanto perigosa. De fato, se pararmos para
refletir, iremos encontrar através do acesso as nossas memórias mais banais as
inúmeras vezes que nos pegamos contando uma história, aumentando um ponto,
criando antagonistas, subvertendo gêneros, “ficcionalizando” o que fora real,
tentando prender a atenção de quem propõe a nos ouvir, caprichando no clímax...
Entretanto, a despeito dessa noção instintiva de autobiografar-se, ensejada por

O Museu da Pessoa é um museu virtual, fundado em São Paulo em 1991. Tem como objetivo o
registro e a preservação de histórias de vida de qualquer pessoa que queira submeter suas narrativas
no site. Segundo os organizadores, o acervo contêm atualmente mais de 17 mil depoimentos em
áudio, vídeo e texto e algo em torno de 60 mil fotos e documentos. Disponível em: <
http://www.museudapessoa.net/pt/home>. Acesso em: 04. dez. 2017.
70 Em busca do tempo perdido é uma extensa obra literária em sete volumes do autor francês Marcel
Proust. O protagonista, de mesmo nome do autor – e citado ao longo dos livros apenas duas vezes –
se aventura por quase quatro mil páginas em seu percurso no objetivo de se tornar um escritor.
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Saramago (2013), somos muito menos livres do que pensamos, uma vez que “uma
narrativa (de uma vida, de uma experiência educativa, por exemplo), é
inexoravelmente imersa em jogos de poder” (MAKNAMARA, 2016b, p. 503).71
Assim, “nossas personalidades, subjetividades e ‘relacionamentos’ não são
questões privadas, se isso significa dizer que elas não são objetos de poder” (ROSE,
1998, p. 30). Somos, a todo tempo e sempre, intensamente governados,72 de forma
que não há nada de natural ou essencialista nessa ação de narrar nossas histórias de
vida como havia previsto Saramago (2013).

[diário de bordo, parte II: positivo x negativo]

Imaginem a cena: ensino médio, aula de química, professor com pose autoritária,
assumidamente cristão e defensor dos “bons costumes”. Alguns estudantes conversando em um tom
acima do permitido e o dito professor falando mais alto para abafar os irresolutos alunos. Tema da
aula? Eletrólise de pilhas. Você poderia supor que um dos mais sórdidos comentários que eu ouvi na
vida poderia partir de uma aparente – e só aparente – inocente aula como essa?
“Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Mas tem uma doencinha nova aí...”
Silêncio sepulcral em sala. Não consigo lembrar o que eu estava fazendo na hora, tamanho o choque.
Estava copiando a matéria no caderno? Eu era um dos que conversava? A memória me trai. Só
consigo lembrar do olhar furtivo do professor aos alunos que ele supunha que atraíssem polos iguais.
Ali, em sala, nós não desafiávamos apenas sua visão pragmática de atração e repulsão segundo
conceitos químicos. Nós também desafiávamos sua visão preconceituosa, violenta e hostil.
Isso não aconteceu há tanto tempo. Eu não estava na era das palmatórias, em que professores
podiam infligir os mais dolorosos castigos aos seus alunos. Eu não estava em uma instituição
religiosa (e nem nesse caso seria justificável). Mas mesmo assim fui vítima de preconceito da forma
Estou entendendo por “poder” o “nome dado a uma situação estratégica complexa” (FOUCAULT,
2017b, p. 101), sendo “uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social” (FOUCAULT, 2017c, p.
45).
72 Por “governo”, entendo à luz de Foucault, as “técnicas e procedimentos destinados a dirigir a
conduta” (FOUCAULT, 1997, p. 101), o que “coloca em evidência as múltiplas estratégias que podem
ser mobilizadas quando se trata de conduzir condutas, dos outros e de si mesmo” (MAKNAMARA,
2011, p. 156).
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mais acachapante, vindo de quem deveria me instruir para vida, mas só conseguia me deixar nas
trevas.
Alguns dias depois, zapeando pela TV, caí nas graças de João Francisco dos Santos, a drag
queen Madame Satã no filme de mesmo nome. De início, fiquei completamente encantado –
boquiaberto com as cores vibrantes de suas roupas, seus discursos poderosos, suas performances
arrebatadoras, sua personalidade volátil, explosiva. Depois me assustei com o que ele enfrentou em
sua época. Década de 1930, Lapa, um Rio de Janeiro que ainda não possuía a alcunha de cidade “gayfriendly”. Não consigo imaginar o que ele sofreu. Um negro marginalizado, uma drag queen, um
manifesto de contracultura através do corpo, uma performance de subversão dos papeis de gênero,
uma paródia... Sobretudo, o que mais me deixou entusiasmado com o filme não foi o tom de
denúncia das condições adversas em que Madame Satã se enfiava, ou a sua penúria, a sua
irresponsabilidade por seu comportamento obscuro ou pelas inúmeras vezes em que sofreu por ser
quem era, dos xingamento ao soco, de uma piada ao espancamento. O que me encantou foi a sua
dança, seu suingue, sua capacidade de transformar dor em arte, de explodir em cores, em som e em
fúria.
A capacidade de Madame Satã em colocar sua arte acima de tudo é um retrato fiel de como
podemos reinventar-nos a partir de nossas próprias memórias, dos textos que compõem nossas vidas.
E o que seriam as nossas vidas se não esses textos sujeitos a revisão através do dispositivo de nossas
memórias? Hoje reinterpreto o fatídico momento de homofobia que sofri não como mera aceitação de
um discurso opressor no com o qual eu convivia diariamente. Ouvir tamanho absurdo me fez
perceber que havia possibilidades infinitas de vivenciar minha sexualidade, muito além do que
positivo atraindo negativo.
Resistir! Reexistir!
Assim como Madame Satã o fez.

***
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“Qual a sua estrada, homem?”

“Qual a sua estrada, homem? – a estrada do místico, a estrada do
louco, a estrada do arco-íris, a estrada da droga, qualquer estrada...
Há sempre uma estrada em algum lugar, para qualquer pessoa, em
qualquer circunstância” (KEROUAC, 2011, p. 305)

Respondendo a indagação de Kerouac em sua obra literária On the road, a
estrada que trilho nessa dissertação é a das narrativas autobiográficas e meus
companheiros de viagem são professores e professoras de Ciências em formação
inicial. Dito isso, é impossível seguir pela estrada das histórias de vida sem
mencionar – e acionar - o dispositivo das memórias. Mas como poderíamos
classificá-la? Memória é um ato de conservar e lembrar estados de consciência
passados? Memória é um atributo, uma reputação? (“Você está sujando a memória de
fulano!”, certamente já nos deparamos com uma frase dessas em algum produto
audiovisual). Memória diz respeito a um mero jogo de cartas sobrepostas viradas
ao contrário em uma mesa? Poderia citar inúmeros exemplos figurados da palavra
“memória”, mas opto por ficar com a definição de Chaves (2013) quando ela nos
diz que memória é “esse dispositivo histórico que permite buscar no ontem a
compreensão do hoje e a transformação do porvir” (CHAVES, 2013, p. 22), e que
pode ser entendida como uma “montagem, nunca factual, de episódios ordenados
pela forma como lemos e vemos as situações, como elas nos afetaram, como a
significamos a partir da linguagem e de toda possibilidade e constrangimento que
ela oferece” (CHAVES, 2013, p. 166, grifos meus).
Na esteira dessa discussão, Rose (2001b, p. 50) afirma que “a memória da
biografia de uma pessoa não é uma simples capacidade psicológica, mas é
organizada por meio de rituais de contar histórias, sustentada por artefatos tais
como álbuns de fotografias, e assim por diante”, sendo produzida por “[...]
repetição ritual de estórias, o dossiê real ou “virtual” dos boletins escolares, a
acumulação de artefatos e a imagem, o sentido e o valor que lhe são vinculados”
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(ROSE, 2001b, p. 162). Ao aludir a mnemônica de Nietzche, Rose nos dá outra
definição bastante precisa sobre memória, entendendo-a como um “passado
disponível como uma advertência, um consolo, um aparato de negociação, uma
arma ou uma ferida” (ROSE, 2001b, p.161). Assim, a ideia de uma memória
“imediata, natural, como uma capacidade psicológica universal” (ROSE, 2001b, p.
161) é dissimuladamente remodelada através de

[...] juramentos, rituais, canções, escritas, livros, gravuras, bibliotecas,
dinheiro, contratos, dívidas, edifícios, projetos de arquitetura, a
organização do tempo e do espaço: tudo isso – e muito mais –
estabelece a possibilidade de que um passado mais ou menos
imaginário possa ser re-evocado, no presente ou no futuro em locais
particulares (ROSE, 2001b, p. 162).

Esse ideário de memória como um dispositivo potencialmente artístico se
afina com as possibilidades engendradas, por exemplo, em Proust (2006). O autor
francês mostra, através de seus escritos autobiografados na figura do narrador de
Em busca do tempo perdido que o acesso às memórias não ocorre por meio de uma
ordem inteligível, disparada naturalmente e ao bel-prazer do sujeito quando o
assim ensejar. Na clássica cena da madeleine – um típico bolinho francês com
formato de conchas de vieira - em No Caminho de Swann73, Proust (2006) narra o
momento em que o bolinho embebido no chá, que até então não lhe fazia
rememorar absolutamente nada, é levado até sua boca. A partir daí o narrador é
arremessado diretamente ao seu tempo de menino através das memórias
descongeladas pelo aquecimento daquela junção aparentemente

– e só

aparentemente - inofensiva de farinha, açúcar, manteiga e água de flor de
laranjeira.

[...] E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o do
pedaço de madelena que nos domingos de manhã em Combray [...]
73

Primeiro volume da obra Em Busca do Tempo Perdido (2006).
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minha tia Leónie me oferecia, depois de o ter mergulhado em seu chá
da Índia ou de tília [...] E mal reconheci o gosto do pedaço de
madelena molhado em chá que minha tia me dava [...], eis que a velha
casa cinzenta de fachada para a rua, onde estava seu quarto, veio
aplicar-se, como um cenário de teatro, ao pequeno pavilhão que dava
para o jardim [...]; e com a casa, a cidade toda, desde a manhã à noite,
por qualquer tempo, a praça para onde me mandavam antes do
almoço, as ruas por onde eu passava e as estradas que seguíamos
quando fazia bom tempo. [...] todas as flores do nosso jardim e as do
parque do sr. Swann, e as ninfeias do Vivonne, e a boa gente da aldeia
e suas pequenas moradias, e a igreja, e toda Combray e seus
arredores, tudo isso que toma forma e solidez saiu, cidade e jardins,
de minha taça de chá (PROUST, 2006, p. 73-75).

Nesse sentido, ao definir esse tipo de memória como “memória
involuntária”, aludindo ao episódio narrado por Proust (2006), Deleuze pontua:

A memória involuntária parece, a princípio, basear-se na semelhança
entre duas sensações, entre dois momentos. Mas de modo mais
profundo, a semelhança nos remete a uma estrita identidade:
identidade de uma qualidade comum às duas sensações, ou de uma
sensação comum aos dois momentos, o atual e o antigo. Assim
acontece com o sabor: dir-se-ia que ele contém um volume de duração
que o estende por dois momentos ao mesmo tempo. Mas por sua vez,
a sensação, a qualidade idêntica, implica a relação com alguma coisa
diferente. O sabor da madeleine aprisionou e envolveu Combray em
seu volume. Enquanto permanecemos na percepção consciente, a
madeleine tem apenas uma relação exterior de contiguidade com
Combray; enquanto permanecemos na memória voluntária, Combray
se mantém exterior à madeleine, como contexto separável da antiga
sensação. A memória involuntária tem, porém, uma característica
específica: ela interioriza o contexto, torna o antigo contexto inseparável da
sensação presente (DELEUZE, 2003, p. 56, grifos meus)

Quantas possibilidades para nós, na figura de um bolinho! A madeleine
torna-se, então, um símbolo para nossas investigações narrativas do vivido, através
das reminiscências. Acionar esse dispositivo histórico, em nossas pesquisas com
professores em formação, é envolver afectos e perceptos74 de sujeitos cujas

Segundo Deleuze e Guattari (1992, p. 88), “a arte não pensa menos que a filosofia, mas pensa por
afectos e perceptos”. Os perceptos “não mais são percepções, são independentes do estado daqueles
que os experimentam” e os afectos “não são mais sentimentos ou afecções, transbordam a força
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vivências tornam-se essenciais para investigar a formação docente através da
escuta sensível do que eles e elas têm a dizer. Segundo Chaves (2013, p. 26),
quando faz referência aos escritos de Pereira et. al. (2006), nas memórias de
professores em formação “a escola aparece como marca, inscrição de uma
professoralidade, sempre em construção”. Se apenas nas e pelas memórias a escola
surge como uma marca, o que dizer de quando revivemos essas memórias?

[diário de bordo, parte III: a volta do filho pródigo]

Certo dia eu voltei àquela escola.
Fui convidado pela coordenadora a dar algumas aulas. Voltei como professor ao lugar onde
me formei como aluno. Fiquei honrado com o convite, aceitei de imediato, mas relutei internamente
até o momento em que abri a porta da sala e adentrei o mundo que eu havia deixado para trás. Olhei
para os alunos, eles olharam de volta. Travei. O resto já quase não me recordo, tamanho o
nervosismo, mas consigo lembrar que, ao final, o horror tinha se dissipado até ser transformado em...
prazer? Eu havia me encontrado, ali, onde minhas memórias resguardavam tanto preconceito,
discriminação e bullying. De tantos lugares no mundo, fui descobrir o que eu queria da vida justo
ali, onde havia passado anos perdido. Ali.
E embora o sentimento de dever cumprido e de descobertas de um mundo novo tivesse
adoçado minha boca e me deixado inebriado, percebi que meus algozes ainda circulavam pela escola
sob a capa de professores. Continuavam com seus discursos de intolerância com a desculpa de
“opinião”. Na sala dos professores, as piadas eram de mau gosto; os comentários sobre alunos e
alunas LGBT eram os mais problemáticos possíveis. Refleti sobre o quão prejudicial era aquele
cenário. Pensei em todos aqueles e aquelas que estavam na escola à mercê daqueles professores, nas
possíveis vítimas de formas variadas de opressão que se amontoariam ano após ano numa estatística
jamais contabilizada.
Lembrei-me de um célebre questionamento que John Dewey fez em uma palestra que
proferiu na primeira metade do século XX: “Quando o senhor diz que tem dez anos de experiência de
daqueles que são atravessados por eles” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 213). São, portanto, “seres
que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 213).
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ensino, isso significa que tem mesmo dez anos de experiência ou que tem apenas um ano de
experiência repetido por dez vezes?”. Para mim, aqueles professores eram a representação máxima do
que Dewey quis mostrar através dessa pergunta. Indivíduos que, sem refletir na sua prática e sem
pensar no outro, reiteravam discursos de ódio, anos após ano. Indivíduos que insistem em povoar
nossas escolas, mais de um século depois de Dewey tê-los desmascarado.

***

Libertando as memórias cativas dos lugares comuns através da reinvenção

Torres: Parece que eu estou mentindo pra você.
Coutinho: Por que você acha?
Torres: Engraçado. (pausa). Tão engraçado!
Coutinho: Você acha que está próxima demais da Aleta real? O ‘só está
mentindo’ vem de que? De que você acha que pode vir isso?
Torres: Não sei, é delicado. Não sei. Eu não separo ela do que ela diz,
entende? Acho impossível separar assim. Conforme eu fui te falando assim e
você me olhando, parecia que minha memória tava mais lenta que a dela,
entende? Parece que a fala vem antes de você ter visto, entende? Aí isso foi
me incomodando assim. E todas as vezes que eu passei em casa, eu não tive
isso assim. [...] E eu fiquei com vergonha de estar diante de você. É
engraçado, sabe?
Coutinho: Você, atriz?
Torres: É, porque dá vergonha representar. Representar dá vergonha. E
engraçado é que aqui tem um ar de teste, sabe?
(Diálogo entre Fernanda Torres e Eduardo Coutinho no documentário
Jogo de Cena, 2007).
***
[...] Anos mais tarde, Coutinho me convidaria para participar de Jogo
de Cena – documentário que explora a fronteira entre o falso e o
verdadeiro. Nele, atrizes e mulheres comuns se alternam narrando
umas as histórias das outras. Duvidei da minha capacidade de chegar
a um resultado aceitável desde o dia em que recebi o material. Era
uma batalha perdida, atingir uma interpretação convincente de um
depoimento que se mostrava tão fresco, e próprio, na boca de quem o
viveu. O fato de ser uma atriz conhecida depunha contra. Era mentira
porque partia de mim, alguém que vivia de fingir. Mesmo descrente,
me empenhei na tarefa. No dia marcado, dirigi até o teatro onde
Coutinho filmava os depoimentos. Esperei no camarim, ele disse que
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me chamaria com a câmera já valendo. Subi as escadas concentrada e
sentei na cadeira em frente à câmera em estado de representação.
Coutinho soltou uma exclamação em tom alto: “Nossa, você falou
igual a ela”. Eu tentei seguir em frente, mas ele insistiu em me chamar
pelo meu nome. Pânico. Coutinho não percebeu e continuou a me
perguntar sobre o melhor lugar pra ele se posicionar, mencionou a sua
falta de jeito, pediu que eu dissesse a hora de começar, mas a hora já
havia passado. Esfriei. Não teve mais volta. Tentei atacar a fala, mas
um diabo insistente me sussurrava no ouvido: “´É mentira!”. Parei.
Foi melhor parar, admitir que eu não acreditava no que estava
dizendo. Tirei zero na prova. [...] Ele me mostrou o material com
grande ansiedade, tinha receio de que eu não liberasse, que ficasse
ofendida, ou tivesse problemas de me revelar frágil. Reagiu aliviado e
surpreso quando viu que eu não criaria problemas. [...] Coutinho
eternizou o torturante ensaio. Na maior parte do tempo, é naquele
estado que os atores vivem.
(TORRES, 2014, p. 150-152)75

Eduardo Coutinho soube como ninguém descortinar o véu que separa a
realidade da ficção. Em Jogo de Cena, o diretor desarranja isso até se tornar
impossível entrever quem está falando a “verdade” – e assim, ele, inteligentemente,
nos mostra que a visão essencialista, estável e pretensamente pura de “verdade”
não é o mais importante nos jogos de representação aos quais estamos suscetíveis
ao longo de nossas vidas, sendo ardilosamente substituída por um entendimento
não definitivo do que seria essa tal verdade. Não importa se Fernanda Torres é
uma atriz, logo personagem ficcional, e Aleta uma personagem real, logo detentora
da verdade; o que importa é quem consegue, dentro do jogo proposto por
Coutinho, alçar a realidade através do seu relato, de suas histórias, de suas
memórias. Segundo Diniz (2011), Coutinho mostrou a partir dessa obra “os fios
tênues e nebulosos que separam os gêneros cinematográficos, como documentário
e ficção” (DINIZ, 2011, p. 123), de forma a nos questionar os limites que há entre

Essa crônica intitulada Coutinho está presente no livro Sete anos, de Fernanda Torres. Sua obra
compila alguns dos escritos de seus sete anos como colunista da Folha de S. Paulo. A crônica pode
ser lida na íntegra no site. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/02/1406969encantavam-o-mau-humor-persistente-a-magreza-de-santo-o-cigarro-e-a-ironia.shtml>. Acesso em:
03 out. 2017.
75

93

realidade e invenção. Embora seja um experimento documental, esse parece ser um
estado de latência em que passamos boa parte de nossas vidas, pois

[...] se continua nos interessando ficcionar o passado, é para nos
dotarmos de uma contra-memória, de uma memória que não
confirma o presente, mas que o inquieta; que não nos enraíza no
presente, mas que nos separa dele. O que nos interessa é uma
memória que atue contra o presente, contra a seguridade do presente.
E se continuarmos ficcionando o futuro não é para projetar nele
nossas expectativas. Aquilo que ainda poderia depender de nós saber,
de nosso poder e de nossa vontade, mas é para abri-lo como
imprevisível e desconhecido (LARROSA; SKLIAR, 2001, p. 7).

Larrosa e Skliar (2001) não falam como se não houvesse verdade alguma,
mas, pelo contrário, levam às últimas consequências a ideia de que estamos, a todo
momento, inclusive quando fazemos pesquisa narrativa (auto) biográfica,
inventando verdades. O receio, portanto, não paira apenas sob as figuras artísticas,
como bem relatado por Fernanda Torres (2014) em sua crônica. Uma das coisas
mais difíceis ao entrar nessa viagem pelas sendas da pesquisa (auto)biográfica é se
deparar com o conflito de não saber como falar sobre a própria vida. Cria-se um
verdadeiro paradoxo: seria mesmo possível um pesquisador afeito a ouvir pessoas
falando sobre si ser incapaz de desnudar a própria vida? Por outro lado, seria a
nossa vida passível de escrita? A quem realmente interessaria ler uma vida tão
comum, sem acontecimentos apoteóticos, grandiosos cliffhangers ou clímax?
Podemos ser salvos por Foucault (1995, p. 261) quando ele se e nos pergunta:
“Mas a vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de arte?” O filósofo
questiona o fato de que em nossa sociedade a arte seja intrínseca aos objetos e tão
distante dos indivíduos ou da vida. Vida essa que se torna puída de sentidos mais
amplos, restritas ao corriqueiro e sem possibilidades de uma estética mais visceral,
ambígua e artística. Ora, “por que uma mesa ou uma casa são objetos de arte, mas
nossas vidas não?” (FOUCAULT, 1995, p. 261).
Nesse aspecto, a biografemática, a ciência dos biografemas, tem muito a
nos dizer. A sua noção, segundo Gonçalves (2013, p. 97) “nos permite sentir a vida
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como um compósito de sensações, fendas, vazios que se insertam na própria vida
como linhas textuais que percorrem tênues fragmentos de lembranças à deriva” e
nos possibilita voltar-nos a “alguns pormenores, detalhes que compõem a vida de
um sujeito impossível de ser apreendido por uma ideia de totalidade”. Ainda
segundo o autor, o biografema “se reduz a um detalhe ou a uns fragmentos que
iluminam detalhes que se espraiam e se insertam na vida de outros sujeitos criando
e recriando sentidos estabelecendo osmose entre texto e vida, entre vida e ficção”
(GONÇALVES, 2013, p. 97).
Nessa perspectiva, ao sincronizar as vivências e os escritos de Florbela
Espanca, Noronha conduz-nos a refletir sobre o que ela chama de retrato
biografêmico, “composto por resíduos, desse misto de sensações interceptadas [...],
estruturando nessa trajetória de via-crúcis, que se deixa entrever no que se viveu e
no que se produziu” (NORONHA, 2001, p. 80). Assim, da mesma forma que num
sentido mais surrealista o retrato do personagem Dorian Gray76 expõe o mais
íntimo do seu ser – no caso, a velhice e a perversidade através de uma imagem
aterrorizante - o retrato biografêmico também é capaz de desnudar o seu retratado
num “desejo de encontrá-lo, um rosto que será sempre etéreo” (COSTA, 2010a, p.
29).
E o que dizer dos próprios sujeitos da pesquisa? Será que eles também
acham suas vidas tão insignificantes, ordinárias, medíocres, impossíveis de serem
colocadas em uma narrativa? Ao que nos parece, além da já discutida
biografemática, bem como reverberando as noções de memórias e ficcionalização
das autobiografias, o cinema surge como um elemento essencial para as pesquisas
qualitativas em narrativas autobiográficas. Via de tantas mãos para esse texto que
aqui se erige! Há o que se pese no cinema quando pensamos nele como um
currículo (capítulo 1) ou operamos como uma metáfora que subsidia um

Dorian Gray é o personagem principal do romance O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde (2001).
No livro, Dorian é um jovem atraente e narcisista que vende sua alma ao diabo em troca de uma
juventude eterna. No entanto, um quadro com seu retrato passa a envelhecer em seu lugar e a
registrar todos os pecados que assolam a alma de Dorian.
76
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levantamento bibliográfico em um viés pós-crítico (capítulo 2). Não suficiente,
fonte que jamais se esgota, a linguagem cinematográfica também suscita as
construções (auto)biográficas de professores e professoras através das memórias
desses sujeitos por meio de sua natureza narrativa por excelência. O cinema,
através de suas possibilidades imagéticas, é capaz de se aproximar da realidade,
sem perder o seu poder enquanto ficção, da mesma forma que se aproxima do
ficcional, sem perder o seu enlace com o real. Federico Fellini já havia antecipado
essa tessitura de uma mobilização do pensamento que algumas décadas depois
seria tão caro aos pós-críticos: “são muitos os autores que no cinema me
proporcionaram emoções e maravilhas, fazendo-me crer em tudo aquilo que
narravam” (FELLINI, 1986, p. 54). Não há destituição do real quando se constrói
uma narrativa ficcional através do cinema, pois

o cinema é um modo divino de contar a vida, de fazer concorrência ao Pai
Eterno! Nenhum outro ofício consente em criar um mundo que se
assemelhe assim tão de perto àquele que se conhece, mas também
àqueles outros desconhecidos, paralelos, concêntricos. Para mim, o
lugar ideal é o estúdio 5, de Cinecittà, vazio. Aí está a emoção
absoluta do calafrio, do êxtase: é aquela que tenho diante do teatro
vazio: um espaço para preencher, um mundo para criar (FELLINI,
1986, p. 72, grifos meus)

Inspirado por esse pensamento de Fellini, temo que não exista forma mais
acurada e aprazível de analisar se os fragmentos de vida de professores e
professoras em formação obtidos por meio de suas memórias podem responder a
uma questão mobilizadora e central: afinal, minha vida daria um filme? Diante de um
questionamento tão instigante, somos transformados em “autores de vida”,
compreensão de Viart, que nos afirma que “escrever uma vida, ou a própria vida, é
ficcionalizar; toda representação de vida, é, desde o início, fictícia” (VIART, 2002, p.
211).
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Sendo assim, somos personagens de uma realidade dada e pronta, meros
atores que performam enredos de um roteiro, ao subir num tablado, ou podemos
ser propriamente os autores de nossas vidas? Esses papéis passam a se confundir,
desestabilizando não só as fronteiras entre o real e o ficcional, como também as
margens existentes entre as figuras de ator-personagem-autor. Entretanto, nenhuma
dessas dimensões são excludentes. Posso afirmar que somos personagens a partir
do momento em que nossas memórias se transubstanciam em roteiros que, como já
pontuado a partir da noção de Chaves (2013), buscam no passado a compreensão
do presente e a transformação do futuro. Por outro lado, somos atores dessas
diferentes personagens que performamos ao longo da vida, uma vez que, segundo
a noção deleuziana de potência do falso:

[...] é preciso que a personagem seja primeiro real, para afirmar a
ficção como potência e não como modelo: é preciso que ela comece a
fabular para se afirmar ainda mais como real, e não como fictícia. A
personagem está sempre se tornando outra, e não é mais separável
desse devir que se confunde com um povo. (DELEUZE, 2005, p. 185,
grifos meus)

E quem disse que não somos autores das nossas próprias narrativas? Ora,
segundo Maknamara (2016b, p. 507, grifos meus), “narrar o vivido é da ordem do
acontecimento em vez da revelação, é da ordem da invenção em vez de mera
recuperação”. Sobretudo numa perspectiva de narrativas de experiências que
envolvem afectos e perceptos de professores e professoras em formação, há um
convite para “inventarmos formas de ser infiéis àquelas com as quais fomos
significados, rotulados, aprisionados” (CHAVES, 2013, p. 38). Portanto, “não há
então como fugir da invenção se pretendemos manter-nos do lado da verdade. A
invenção torna-se assim não apenas possibilidade, mas condição epistemológica,
estética e política do pensar” (KOHAN, 2003, p. 3).
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Se é um ponto pacífico das pesquisas (auto)biográficas em educação
reconhecer as contrapartidas que elas têm para a formação de professores, ao
fornecerem “elementos adicionais para se repensar a melhoria da formação docente
[...] ao mesmo tempo em que contribuem para a autoformação dos próprios
sujeitos” (MAKNAMARA, 2016b, p. 519), um outro aspecto vem somar-se para
além desse ponto: a problemática da verdade e da sua verossimilhança em nosso
ato de narrar. Nesse sentido, uma escrita de si que estimule “a dimensão autoral na
(re)constituição das experiências” (MAKNAMARA, 2015, p. 107) e que possua
como germe evitar um tom meramente evocativo em narrativas (auto)biográficas
das trajetórias dos sujeitos (MAKNAMARA, 2015) reitera que não se trata de “um
simples fato linguístico: em uma narrativa, uma vida ou experiência educativa não
são retratadas, mas sim representadas. São postas nos jogos de definição do que
conta como real, como verdadeiro” (MAKNAMARA, 2016b, p. 506).
Assim, destituída de qualquer pretensão de uma suposta verdade absoluta,
a narrativa possibilita a celebração da vida como passível de escrita; a vida como
possibilidade imagética; a vida como carregada de importância, de sentido, de
significados; a vida como história – mas sem um caráter historiográfico que a
destitua da oportunidade de se ficcionalizar; a vida como memória – mas que não
se resuma a um acesso direto e sem interferências do presente; a vida como refúgio
– mas sem limitar-se a uma imagem de um abrigo estável, já que estamos todos e
todas em constante devir. Finalmente, vidas que, “na dimensão das escritas de si
mesmas, em formas autobiográficas, também podem exercer sobre si mesmas uma
estética de existência, e eventualmente constituir uma vida como obra de arte”
(GONÇALVES, 2013, p. 23), de maneira a poderem responder ao célebre
questionamento de Foucault (1995, p. 261): afinal, “a vida de todo indivíduo não
poderia ser uma obra de arte?”. Ao que consta, professores e professoras que se
permitem contagiar pelas memórias podem gritar um sonoro sim! – ao ponto de
estilhaçarem de vez o silêncio das histórias de vida na formação docente.
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ATO II: O FEITICEIRO, A GRANDE DAMA & O
GRANDE ESCRITOR

|OU COMO FALAR A VIDA E A EDUCAÇÃO COM DELEUZE |

[“CONFRONTADOS COM A AUSÊNCIA DE TUDO , OS HOMENS
ABSTÊM - SE DO SONHO , DESARMANDO - SE DO DESEJO DE
SEREM OUTROS. EXISTE NO NADA ESSA PLENITUDE QUE FAZ
PARAR A VIDA E ANOITECER AS VOZES ”] MIA COUTO
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O primeiro a entrar é o Feiticeiro. Antes de alguém abrir o vão que separa a
plateia do lado de fora do majestoso Teatro Rival77, ele joga o cigarro no chão e
apaga com a sola do sapato. Ao entrar, olha atentamente para as cadeiras vazias e
escolhe uma que o posicione exatamente frente ao palco, nem muito a direita, nem
muito a esquerda. Centro. Não quero perder o mínimo detalhe, fala baixinho com sua
voz obliterada pelos anos de fumo. É um encontro, ele já havia dito certa vez que
encontros não acontecem com ou entre pessoas, mas com obras de arte, com filmes,
com exposições (DELEUZE, 2001). Com toda a sua luxúria, a arte talvez seja
mesmo a melhor parceira para isso; quando (nos) toca, a pele arrepia, pelos eriçam
numa demonstração de todo seu potencial erótico e de como a sua força nos
arrebata, nos emociona, nos enfeitiça. Se o Feiticeiro está de fato correto e se a única
forma de manter encontros é com a arte, talvez só possamos um dia ter encontros
com outras pessoas quando vislumbrarmos as nossas próprias vidas como
possíveis obras de arte, abrindo espaço para novas e inimagináveis reconfigurações
do vivido e do que ainda há por se viver.

***

Prrrrr. Brrrrr. Tssss. BaBeBiBoBuBoBiBeBa. A Grande Dama realiza seus
exercícios vocais minutos antes do espetáculo começar. Seu estômago está
preenchido pelas tais borboletas que aviltam os corpos daquelas artistas que ainda
sentem certo receio antes de um grande espetáculo, mesmo que saibam de cor e
salteado cada uma das frases do roteiro e as demarcações no tablado. É essa emoção
que me faz sentir viva, me faz ser humana, pondera em seus pensamentos. Espia por
trás da cortina vermelha que aparta a coxia da plateia e contempla uma multidão
de pequenos. Casa cheia, sold out. Plateia repleta de crianças. Bando. Quase não se
dá conta do Feiticeiro sentado exatamente no meio da matilha. Também pudera, ele
quase se confunde aos pequenos em seu devir-criança.

***
Em seu pequeno e exíguo escritório, O Grande Autor está inquieto. Ele
sempre reage desse modo nas grandes estreias, nesse descompasso que o força a

O Teatro Rival se localiza na Cinelândia, Rio de Janeiro, e é conhecido por ter se tornado um
reduto artístico subversivo que abraçava os espetáculos protagonizados por travestis em pleno
período da ditadura militar em nosso país. Pelo seu tablado se apresentaram artistas como Rogéria,
Jane di Castro, Divina Valéria, entre outras. Essas e outras características do teatro podem ser
vislumbradas em “Divinas Divas” (2017), documentário dirigido por Leandra Leal.
77

100

acender um e mais outro cigarro, solapando o verniz do piso sob os seus pés com
sua inquietação dançante de vais-e-vens, de um lado para o outro. Que eu faço?
Dirige-se a sua estante abarrotada de livros e toma um exemplar em mãos. Nada de
aparente tem a ver com as suas peças, com as suas obras. Mas aquele autor em
especial parece sempre ter um alento para suas incertezas. Não houve momento
algum que, mesmo incapaz de lhe ceder uma afirmação categórica e definitiva, esse
escritor não tenha lhe acudido ainda que com outras perguntas, instigando,
golpeando, violentando e estilhaçando o seu pensamento. Enquanto se compraz
em posse de tal leitura sentado em seu sofá barato, um barulhinho corpulento se
ouve ao longe demarcando o início do espetáculo, quase como uma sirene de
polícia – e Deus nos defenda desses tempos macabros novamente, quando a Dona
Censura vilipendiava seus roteiros até não restar marca alguma de seu pensamento
em suas obras. Merda!, fala baixinho, desejando sorte à sua musa inspiradora.

***

Respeitável público! Assentem-se confortavelmente em suas poltronas, pois
o que assistimos a pouco foi tão somente o primeiro ato de uma pesquisa. O
espetáculo ainda não chegou ao fim. Agora, nesse segundo ato, o cinema toma a
arquitetura de um teatro. Mas calma, não se assustem. Não se trata de uma
mudança de perspectiva teórica, nem de objeto de pesquisa. Tampouco o
pesquisador se arrependeu em dedicar tanto tempo a um artefato tão precioso – e
ele bem sabe que não só tempo é dinheiro, como uma página de dissertação escrita
também o é por demais valioso. O que ele pretende não é colocar cinema e teatro
em graus de equiparação; afeito aos Estudos Culturais, jamais poderia esse
intrépido cavalheiro se valer de uma postura em apontar quais desses dois cenários
possuiria uma melhor titulação – alta e baixa cultura, erudito ou popular, um
“filmeco” dos Transformers versus uma tragédia grega. Entretanto, o pesquisador
põe esses dois artefatos em um exercício de descortinar o véu que os separam tanto
da vida quanto deles mesmos – algo semelhante ao que Eduardo Coutinho
projetou em seu Jogo de Cena. Se “o cinema é o modo divino de contar a vida”
(FELLINI, 1986, p. 72) e o teatro “é a própria vida no que ela tem de
irrepresentável” (DERRIDA, 2009, p. 341), que linhas podemos traçar, a partir desse
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exercício, para o esboço de um mapa de geografias de vida?78 Parece impossível? O
resiliente pesquisador sabe disso, mas afeito aos impossíveis e aos múltiplos, nunca
se fez de rogado.
Peço ajuda a Deleuze e à sua filosofia da diferença, que prontamente
embarcam comigo nessa empreitada tão insidiosa. Outros e outras vem somar-se
nessa artistagem: as damas Paraíso, Corazza, Chaves, Brito; os cavalheiros
Maknamara, Costa, Gonçalves, Larrosa também são convocados. Dão a ouvir-se
tantas vozes diferentes, todas elas compondo em sintonia uma forma de inferir a
construção de um modo que dê conta de abrir-se à vida e seus recônditos, de
armar-se de potências, de nutrir-se de multiplicidades, de rasgar-se em linhas de
fuga... E é aí que esbarra na Cartografia, e, bem... caminho sem volta ao nosso
pesquisador, agora sob a titulação de cartógrafo-biógrafo. Porque não há lugar
demarcado a que se possa chegar, e porque tão enamorado por esse modo de
pesquisa, perdeu-se. E se “não existe paixão por um problema de pesquisa que não
seja um exercício de problematização” (CORAZZA, 2004, p. 44), foi estando à
deriva que o cartógrafo-biógrafo pode encontrar-se em pleno “coração do mundo”
(LOPES, 2012).
O espetáculo que se inicia nesse segundo ato é composto por elementos
muito próximos ao que alguém da plateia sinalizou para o seu vizinho, aos
sussurros, como “resultados de uma pesquisa”. Não posso me opor a tal definição,
pois os textos que aqui se amotinam são de fato os registros dos resultados de um
percurso que andarilhei nas sendas das geografias de vida esboçadas pelas
memórias das professoras em formação. Mas alerto aos transeuntes que esses
resultados, embora sejam rigorosos e inventivos, dispensaram a garantia de um
caminho pré-determinado (PARAÍSO, 2014). Para além dos ditos das Grandes
Damas, a encenação que aqui se maquina no intuito de exibir os resultados dessa
dissertação é composta, inclusive, do procedimento cartográfico de como chegar
até eles. Isso porque ancorado numa perspectiva pós-crítica, “temos como mote de

78

A noção de “geografias de vida” será explanada no segundo capítulo deste ato.

102

nosso pesquisar a transgressão e a produção de novos sentidos para a educação”,
permitindo-nos estar sempre abertos ao “(re)fazer, (re)organizar, (re)ver,
(re)escrever tudo aquilo que vamos significando ao longo de nossa investigação”
(PARAÍSO, 2014, p. 43). Além disso, um dos efeitos mais cativantes da incursão
numa pesquisa (auto)biográfica em perspectiva pós-crítica é a possibilidade de
reconhecer como resultados possíveis a própria transformação do pesquisador em
relação à sua forma de enxergar e operar com esse método. Um alento para o
pesquisador que, em constante metamorfose, estacionou na posição de cartógrafobiógrafo, criando seu próprio caminho a ser trilhado conforme as conveniências
desse fluxo tão intenso. Nessa virada metodológica, passei a encarar a minha
guinada na perspectiva (auto)biográfica a partir de um empreendimento
cartográfico, incluindo a criação de personagens conceituais (O Feiticeiro, A
Grande Dama e O Grande Escritor) e a composição do modo fictífico-cienticional de
experimentar com a vida como resultados legítimos desta dissertação. Em outras
palavras, os resultados foram se mostrando múltiplos e multifacetados, não se
restringindo à análise das narrativas das professoras, mas somando-se a elas.
Para fazer estriar as geografias de vida cartografadas das Grandes Damas e
proliferar as multiplicidades, compus um modo fictífico-cienticional de experimentar
com a vida. No capítulo primeiro desse espetáculo, “Demolindo Cópias Fieis para
erigir multiplicidades e diferenças”, mostro como a Filosofia da Diferença e o
pensamento deleuziano me tomou de assalto em meu percurso acadêmico, me
fazendo refletir de que maneira esse feiticeiro da diferença, com suas unhas enormes
e a voz quase abafada pela tuberculose e o fumo pode me falar tão eloquentemente.
No segundo capítulo, o pesquisador, agora cartógrafo-biógrafo, depara-se
com “uma espécie de sensibilidade de pesquisa adaptável e mutante que flagra as
relações de forças – sempre imanentes, instáveis, dinâmicas e múltiplas – que
compõem um campo específico de experiências” (FREITAS; COUTINHO, 2013, p.
490). Nesse capítulo, anuncio algumas “Notas para um modo fictífico-cienticional de
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experimentar com a vida”, para que As Grandes Damas possam experimentar a
própria vida numa dinâmica de reinventar o vivido através da fabulartistagem.
O terceiro capítulo “Um bando chamado desejo: As Grandes Damas e a trinca de
ases” é um jogo de baralho no qual As Grandes Damas versam sobre as cartas de
que dispõem: corpos, gêneros, sexualidades. Memórias são postas em jogo,
reinvenções são feitas para escamotear o que elimina as potências e trazem
tristezas, linhas de fuga são traçadas... Se as professoras vão conseguir captar a
trinca de ases? O cartógrafo-biógrafo anuncia ao final que não, mas não se entristece.
Ourive que é, e sem se resguardar dos discursos normativos que também são
evocados por essas Grandes Damas, consegue vislumbrar mais ouro do que
poderia supor que brotaria dessas topografias e escavações de geografias de vida.
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[Demolindo Cópias Fieis para erigir
multiplicidades e diferenças]

“Vocês são estrelas, não se esqueçam. Quando as estrelas explodiram
há bilhões de anos... formaram tudo que há nesse mundo. Tudo que
há nesse mundo é poeira cósmica. Não se esqueçam que vocês são
poeira cósmica”79.

Há quem acredite junto à cigana de Antes do Amanhecer que as linhas que
entrecruzam a palma de nossas mãos detenham significados capazes de desvelar
de forma imutável, perene e segura o nosso passado, presente e futuro. Seguindo
essa óptica tão sedutora, da mesma forma que A Grande Dama ascende ao tablado
para encenar uma história para um público ávido por fabulações, nossas vidas
teriam a mesma finitude dos escritos roteirizados com um início, meio e fim já
definidos por um Grande Autor. Estaríamos todas e todos à mercê desse escritor,
afoitos por guinadas em nossos rumos e ansiosos por viver amores correspondidos
e aventuras inesperadas que desaguariam num hollywoodiano happy end.
A essa personagem que se confunde à própria atriz que a interpreta, muito
pouco escaparia para caminhos escorregadios, pequenas insubordinações e fluxos
de criações dos mais variados. Ousar traçar uma linha a mais do que estabelece o
roteiro pré-fabricado é criar caos, fugir da ordem, encrencar-se com O Grande Autor.
Musa inspiradora, A Grande Dama alimenta-se das lágrimas e dos risos da sua
plateia, mas deseja além. Essa posição definitiva, determinada e objetiva já não lhe
encanta. Agora, ela quer reinventar-se, mas não somente. Deseja reiventar-ser, criar
e ser a própria criação como numa máquina que desemboca em outra num fluxo
contínuo e que alimenta a si própria. Reinventar e ser.
Diálogo proferido por uma cigana no longa-metragem Antes do Amanhecer. O filme de 1995 e
dirigido por Richard Linklater narra o encontro casual de dois jovens num trem na Europa, tendo
ambos um único dia para passarem em Viena antes de retornarem aos seus respectivos lares. A cena
em questão, quando uma cigana os aborda e lê a mão de Celine pode ser vista em:
<https://www.youtube.com/watch?v=2fBpJXFmqOg&t=149s>. Acesso em: 10. Out. 2017.
79
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A Grande Dama faz tudo como manda o figurino nos ensaios do espetáculo.
Se é para recitar todas as suas falas de maneira irrepreensível, ela o faz. Se é
designada a se colocar em suas demarcações no palco, seus pés fincam nos
extremos com uma precisão quase cirúrgica. Mas no momento de sua performance,
pouco a pouco essa musa vai dissuadindo alguns pontos, modificando diálogos
inteiros e linhas tão exaustivamente ensaiadas e decoradas. Nutre-se de um ponto
final aqui, uma vírgula acolá. Cospe uma entonação mais sisuda numa cena de
humor e ri num momento de desgraça. No Grand Finale, O Grande Autor estranha
pois já não é mais criador. A Grande Dama já não é mais criatura. Ambos, em
simbiose, dançam juntos.
A Grande Dama e musa inspiradora, a professora, permite-se criar porque
aprendeu com Deleuze (2001) que uma aula é sempre “uma espécie de matéria em
movimento, é por isso que é musical”. Se é matéria em movimento, como poderia
manter-se presa aos grilhões de uma vida apática, inerte? Se “uma aula é emoção”
(DELEUZE, 2001), como dar conta de todos os sentimentos que punge dentro de si
sem que haja espaço para criar e resistir? Ora, “criar é resistir”! (DELEUZE, 2001).
A Grande Dama é quem pode permitir parar de aprisionar a vida, de colmatar a
vida. Em sala de aula pode se tornar uma verdadeira artista, pois é “quem libera
uma vida potente, uma vida mais do que pessoal. Não é a vida dela” (DELEUZE,
2001). Quando libera a vida nos espaços que habita por entre e além os muros da
escola, A Grande Dama acessa locais antes inacessíveis e permite que, ao desnudarse, alunas e alunos possam conectar-se com ela.
E quanto ao Grande Autor, a Educação? Embora também acredite que “as
linhas da mão formam um mapa” (DELEUZE, 2013, p. 47), ele pode aprender com
Deleuze, o Feiticeiro da Filosofia da Diferença (CORAZZA, 2012, p. 128) que tais
linhas não comungam da visão essencialista de um futuro contornado na palma da
mão d’A Grande Dama como havia intentado a cigana de Antes do Amanhecer. Uma
perspectiva assim restringiria as possibilidades de ambos devirem, uma vez que O
Grande Autor só pode devir quando A Grande Dama também o faz. O Grande
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Autor só passa a operar na e pela criação, na e pela multiplicidade quando A Grande
Dama o acompanha. Prenha de possibilidades e liberando a vida por meio da
alegria, A Grande Dama preenche uma potência ao impedir que o poder80
mortifique a sua alegria, o que traria tristeza e pesar para o seu agir. Não é o caso
de demonizar a pobre cigana do referido longa-metragem, contudo. Quando ela
alude ao nosso traço enquanto “poeira cósmica”, há uma certa poesia por trás
dessas palavras tão famosas na boca do divulgador científico Carl Sagan81. Se o
universo é infinito e se nós somos produto direto desse cosmos, não poderíamos ter
herdado essa particularidade e sermos também inumeráveis, ilimitados,
incalculáveis?
Entretanto, houve e ainda há aqueles e aquelas que, pretensiosamente
alegando falar em nome desse Grande Autor, cuidam em lhe estruturar,
formulando um conceito único para A Grande Dama. Esse conceito padrão de
professora levou O Grande Autor

a esquecer aquilo que é distintivo como se, no campo da Educação,
além dos vários professores e de suas ações individualizadas e
desiguais, houvesse algo ou alguém que fosse O Professor-Primordial
(Uno, Padrão, Verdadeiro, Normal), a partir do qual todos os
professores fossem formados, embora por mãos inábeis (CORAZZA,
2012, p. 128).

Aprisionada nessa ideia de um modelo, à Grande Dama não restaria nada
mais que ser uma Cópia Fiel82, uma representação tão pretensiosamente perfeita por

Numa acepção deleuziana, o poder é um empecilho, um obstáculo na efetuação de uma potência,
de forma a colmatá-la, atando as suas possibilidades de forma a impedir a sua movimentação e
resultando em tristeza. Segundo Deleuze (2001), “qualquer tristeza resulta de um poder sobre mim”.
81 A noção de que somos produto da poeira das estrelas é oriunda do astrofísico Carl Sagan. c.f:
<https://super.abril.com.br/historia/somos-poeira-de-estrelas/>. Acesso em 21. out. 2017. e o primeiro
episódio da série Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014) apresentada por Neil deGrasse Tyson, físico e
seguidor de Carl Sagan.
82 Não poderia deixar de apontar a referência ao longa-metragem Cópia Fiel (2010) do diretor iraniano
Abbas Kiarostami. Muito mais que uma inspiração decorrente pelo título do filme, o conteúdo que
ele exibe é bastante provocador: Um filósofo inglês chega a uma pequena cidade na Itália para
apresentar sua obra literária sobre o valor da réplica na arte. Ao se encontrar com a dona de uma
galeria de arte em um passeio que dura um dia inteiro, ambos alternam modos de existência
80
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se aproximar ao máximo de uma figura que a antecede e tão perigosamente
distante daquela da qual foi minuciosamente talhada. Uma Cópia Fiel tem como
único efeito reconduzir ao Original e atestar o seu valor enquanto a única verdade
possível. Assim, da mesma forma que nós seríamos meras réplicas do DNA de
nossos antepassados, A Grande Dama teria como refúgio a autenticidade de uma
professoralidade esculpida por um artista de “mãos inábeis” (CORAZZA, 2012, p.
128), e que a depender de como se sobressairia em sua representação, seria
condecorada ao posto fidedigno de professora. Enquanto isso, O Grande Autor
padece, mortificado. Esse Pensamento da Representação “instalou, no campo
educacional, de encontrar, formular ou reconhecer algum perfil, identidade, função,
papel de O Professor” os quais reificam “de forma pétrea, uma natureza pedagógica
verdadeira, uma essência universal de professor, uma arcaica vocação educadora, um
modo certo de planejar, de dar aula, de avaliar” (CORAZZA, 2012, p. 131, grifos da
autora).
Quando é seduzida pelo Feiticeiro e a sua Filosofia da Diferença, A Grande
Dama tenta, por sua vez, orientar o seu pensamento justamente “em direção oposta
ao da identidade – a qual, para reunir a multiplicidade [...] deve, necessariamente,
igualar o não-igual” (CORAZZA, 2012, p. 128). Trabalho hercúleo para essa musa
inspiradora, uma vez que “somos o que estamos sendo não porque pensamos, mas
porque fomos pensados de determinados modos” (CHAVES, 2016, p. 217),
confrontando diretamente com o ideário cartesiano de uma suposta fidedignidade
professoral. Portanto, quando passamos a enxergar o que seria a professora ou o
professor a partir de lentes que nos sãos dadas previamente, usamo-las à exaustão
ao ponto de “fundimo-las ao olho, acreditando serem parte dele” (CHAVES, 2016,
p. 219). Como consequência, aquilo que deveria ser apenas uma representação tornase a partir dos nossos olhos viciados, a realidade.

pontuados apenas pelos diálogos: de início eles agem como se nunca tivessem se visto antes, para
depois, sem muita explicação, passarem a agir como um casal que convive há décadas. O longa não
deixa uma resposta exata para as possibilidades que ele mesmo suscita, ficando a cargo do
espectador interpretar esse exercício de reflexão proposto por Kiarostami.
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Enquanto as crianças gritam “mais um! mais um!” em anseio por bis, o
Feiticeiro sopra aos ouvidos d’A Grande Dama a fórmula da multiplicidade: “n-1!
n-1!” (DELEUZE, 2013; DELEUZE; GUATTARI, 2011a), subtraindo “o único da
multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p.
21). Atendendo aos anseios tanto do Feiticeiro quanto das crianças – possíveis
futuros docentes de Ciências, pois já sabemos do potencial sedutor dessa musa
inspiradora quando é atravessada por multiplicidades - A Grande Dama retorna
para um bis que não se reduz à uma mera repetição, se atualizando a cada novo
espetáculo. Fascinada pelas aberturas dos rincões de seu pensamento por
intermédio do filósofo-feiticeiro, a musa anuncia o seu desejo: “só não copiar, só
não repetir, só não definir, só não dicionarizar, só não reproduzir igualzinho”
(CORAZZA, 2008, p. 27), no qual o único “sempre” que consegue arrastar consigo
em seu fazer docente é do sempre em movimento, sempre em provocação, sempre em
devir.
E como não copiar, repetir, definir, dicionarizar, reproduzir igualzinho?
Como deslocar-se dessa lógica da “receita de bolo” da professoralidade que, de tão
exaustivamente repetida, já não consegue nos adoçar a boca? Passo a fabular junto
a Agrado, a travesti de Tudo sobre minha mãe83, modos de como demolir tais Cópias
Fieis que insistem em apresentar-se no campo educacional como modelos
fidedignos, unívocos e monolíticos, com objetivo de cristalizar os sujeitos numa
identidade que seja a cópia “mais autêntica possível” daquela que a antecede. Em
um discurso bastante jocoso, Agrado versa sobre sua autenticidade enquanto
travesti e o preço que se paga por uma parafernália de investimentos com o
objetivo de manter-se fiel a uma determinada identidade.

Chamam-me Agrado porque, a vida inteira, só pretendi tornar a vida
dos outros agradável. Além de agradável sou muito autêntica. Olhem
este corpo. Tudo feito sob medida. Olhos amendoados: 80 mil. Nariz:
20 mil. [...] Peitos – dois, pois não sou nenhum monstro: 70 mil cada
um. Silicone em... lábios, testa, maçãs do rosto, quadris e bunda. O

83

Filme espanhol de 1998 e dirigido pelo diretor Pedro Almodóvar.
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litro custa 100 mil, então façam as contas porque eu já perdi. Redução
de mandíbula: 75 mil. Depilação definitiva a laser – porque as
mulheres também vêm dos macacos; tanto ou mais que os homens: 60
mil por sessão. [...] Bom, o que eu estava dizendo? Sai muito caro ser
autêntica. E nessas coisas não se deve ser avarenta, porque nós nos
tornamos mais autênticas quanto mais nos parecemos com o que
sonhamos que somos.84

Agrado pontua magistralmente que os investimentos de uma pretensa
autenticidade são todos fabricados e fabricáveis, o que põe em suspeição qualquer
perspectiva de que haveria algo de natural e inato na construção de uma
representação (SILVA, 2010). Para além das questões que envolvem corpos,
gêneros e sexualidades, Agrado nos faz refletir metaforicamente quanto aos
determinados tipos de professoralidade que são postos como essenciais e, portanto,
dignos de cópias. Nesse esteio se amotinam as professoras abnegadas que, assim
como a travesti, tem por único objetivo tornar a vida das suas crianças agradáveis,
personificando “um dos traços ditos femininos”, ou de maneira mais precisa, “o
feminino tal como é representado, idealmente pelo olhar masculino” (LOURO,
2017, p. 58). E como esquecer dos professores missionários? Aqueles agentes
civilizadores que “apagando a cultura primeira dos alunos, os introduzem no
mundo da civilização, da cultura, da verdade verdadeira, de preferência a
científica”? (CHAVES, 2013, p. 39). Sabemos que, qualquer que seja a posição de
sujeito preterida pelo professor ou pela professora, no fim das contas “sai muito
caro ser autêntica” enquanto o esforço de se manter numa posição fixa e
determinada só reforça um ideário cada vez mais distante daquilo que poderíamos
chamar, em última instância, de “realidade”.
Como se desvencilhar desse modelo único de professoralidade ou dos
modelos que decalcam a partir do estilhaçamento desse Original? Será se realmente
sonhamos em ser essas cópias disponíveis para nós, em nos tornarmos cada vez
mais semelhantes a modelos que nos são apresentadas como únicas formas

O referido monólogo está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6E7GGm1IwZY>.
Acesso em: 19. out. 2017.
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acessíveis, isto é, deixando de ser para si de forma a permanecer sendo para os outros?
Quando “vestimos a camisa” de tais modelos, conseguimos tratar com eficiência as
temáticas de corpos, gêneros e sexualidades em nossas práticas de ensino? Os
currículos que são construídos para atender com perfeição a esses modelos
privilegiariam em seus interstícios a vida que palpita, lateja por fora dos espaços
escolares? Ou só conseguem atender à demanda dos corpos defuntos dos livros
didáticos? São tantas questões que rebentam desse ideário, nos pondo a estranhar
esse cânone e seus arquétipos... Talvez uma saída possível seja contrariar Agrado e
sermos “avarentas” no sentido de economizar nas cópias moldadas para nossa ação
docente, investindo em fabricações próprias, dispondo de artefatos que nos
permitam criar, reinventar, movimentar, subverter, viver. É que, assim como
Chaves (2015), Foucault (1993, 2005), Deleuze (1988, 2013), Paraíso (2005, 2009,
2010a, 2015), trabalho pressupondo a diferença e as multiplicidades.

Devorando Deleuze e seus/suas outros/as devoradores/as

Operar com o pensamento deleuziano para a composição de um modo de
pesquisa que manuseie as reminiscências de professoras em formação talvez não
seja algo inteligível desde o seu germe. E mesmo que não tenha se detido ao campo
educacional ao longo de suas obras, Deleuze oferece “para todos, belas, novas e
fortes lufadas de enunciação, que nos levam a pensar e viver a educação do mesmo
modo que um artista pensa e vive a sua arte” (CORAZZA, 2012, p. 126). E por que
não haveria de me servir de um pensamento tão contagiante, operando de modo a
experimentar a vida como um processo artístico e brotando novos hastes de
rizomas para liquidar a tirania que assola o campo educacional? Por que não iria de
me valer de um cardápio tão amplo, de me fazer glutão e devorar os conceitos
deleuzianos? Vamos comer Deleuze/ Vamos começá-lo/ Vamos comer Deleuze/ Vamos
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revelarmo-nus.85 Operar com os conceitos deleuzianos é incidir sobre a “questão de
saber em que a filosofia pode servir a matemáticos, ou a músicos, etc. – mesmo, e
sobretudo, quando ela não fala de música ou de matemática” (DELEUZE, 2002b, p.
226). Não falou diretamente de/sobre/para Educação? Ora, não é um problema para
esse feiticeiro, que já havia nos assegurado que é cavando uma língua estrangeira
na própria língua que levamos “toda a linguagem a uma espécie de limite musical”
(DELEUZE, 2001). É nesse processo de esburacar a linguagem educacional sem
reter-se a uma pretensa tradução do pensamento deleuziano ao nosso campo que
podemos afinar nossas múltiplas vozes num canto polifônico: Filosofia e Educação,
Deleuze e O Grande Autor-Educação, Deleuze e As Grandes Damas-Professoras.
Não se trata da criação de um método em seu sentido mais estrito, um
“caminho seguro da ciência” (LARROSA, 2016a, p. 33), pois implicaria em
convenções normatizadas que afunilariam os processos criativos e nos impediriam
de buscar “diferentes inspirações e articulações para modificar o dito e o feito sobre
a educação e os currículos” (PARAÍSO, 2014, p. 27). Como numa linha que separa
dois pontos, início e fim, o tal método tradicional nos prescreve protocolos, guias,
mapas prontamente delineados e cautela em demasia. Impede-nos de traçar uma
rota oposta, de voltar ao início para olhar novamente o horizonte, de fazer pausas,
de rasgar os mapas que delimitam cada um dos nossos passos. Aprisionados por
regras, cegamo-nos das cores dos caminhos que trilhamos porque não somos
autorizados a parar para vislumbrá-las, dispondo apenas de aquarelas cinzentas,
tonalidades frias e matizes escuros. Somos triturados por prazos e formalidades
que nem de longe são afeitos ao “gesto de interrupção” que Larrosa nos prescreve,
aquele que requer

parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais
devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a
opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos
85

Referência à canção Vamos Comer Caetano, interpretada por Adriana Calcanhotto.
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e ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e darse tempo e espaço (LARROSA, 2016a, p. 25)

Assim, o feitio de uma pesquisa tecida a partir das memórias d’As Grandes
Damas presume que “a biografia enquanto expressão fidedigna de uma vida tornase um objeto impossível, invadida pelo campo dos mundos possíveis produzido
pelas demandas do imaginário” (COSTA, 2010b, p. 103). Para dar conta de tamanha
empreitada, procedemos de maneira a “cavar/produzir/fabricar a articulação de
saberes e a bricolagem de metodologias” posto que não possuímos “uma única
teoria a subsidiar nossos trabalhos e porque não temos um método a adotar”
(PARAÍSO, 2014, p. 35), pois nada nos é dado como certeza absoluta, como única
forma de se fazer, como seguro e estável. Não se trata de uma completa
desconsideração pelo que já foi produzido, mas sim ocuparmo-nos “do já
conhecido [...] para suspender significados, interrogar os textos, encontrar outros
caminhos, rever e problematizar os saberes produzidos e os percursos trilhados por
outros” (PARAÍSO, 2014, p. 27).
Fui convidado a mais uma dança ao som de tambores, “louder than
sirens/louder than bells/sweeter than heaven/and hotter than hell”86, na qual a cartografia
ergueu-se de maneira esotérica em meus horizontes, ampliando a gama de
possibilidades de como se operar pela e com a multiplicidade. Também nomeada
“esquizoanálise,

micro-política,

pragmática,

diagramatismo,

rizomática”

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 102), esse modo de pesquisa inaugurado por
Deleuze e Guattari (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2012c) acompanha a “análise das
linhas, dos traçados, dos devires” (DELEUZE, 2013, p. 48), seja “em grupos ou
indivíduos” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 102).
Fui descobrindo que é logo ali, between two lungs87, entre os dois pulmões,
que pulsa o coração do cartógrafo. É por entre esses dois órgãos que um suspiro é
“Mais alto que sirenes/mais alto que sinos/mais doce que o paraíso/e mais quente que o inferno” Trecho da
canção Drumming Song da banda inglesa Florence + The Machine.
87 Between two lungs, canção da banda inglesa Florence + The Machine.
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aprisionado, esperando ser liberado para o assoprar adiante; dispersar, disseminar,
contagiar. E é também ali, “perto do coração selvagem” (LISPECTOR, 1998), que
lateja um desejo. Apetite voraz de um sujeito que deseja distender a vida, costurála com múltiplas linhas, irromper com linhas de fuga, desterritorializar e
reterritoralizar. Como poderia o/a cartógrafo/a fazê-lo valendo-se de um método
tradicional de pesquisa que não daria cabo de conter o caráter contingencial das
memórias? Matéria de escrita, matéria de vida; as reminiscências se arregimentam
na figura de um rio que deságua velozmente num instante para sumir logo em
seguida. Só mesmo a cartografia para se atrever a entrar nessas águas turbulentas
com os bolsos cheios de pedra e afundar-se na perscrutação do que se viveu, do
que há por se viver; de vidas vivíveis, de vidas invivíveis88.
Mas não nos deixemos nos enganar quanto ao que é uma cartografia, pois
ela “não é um método; quem sabe, poderia ser posta, mas não definida, como um
procedimento ou mesmo como um plano de composição” (BRITO; CHAVES, 2017,
p. 168). Quando se esgueira por entre territórios acadêmicos, a cartografia é capaz
de “fissurar a rigidez da objetividade das pesquisas e seus modos representativos,
fazendo pequenas rupturas nesse cenário que ainda preza pelo pensamento
dogmático” (BRITO; CHAVES, 2017, p. 175-176). Modo experimental, a cartografia
possibilita “extrair devires contra a História, vidas contra a cultura, pensamentos
contra a doutrina, graças ou desgraças contra o dogma” (DELEUZE, 2010, p. 37).
Ela é, “desde o começo, puro movimento e variação contínua” (COSTA, 2014, p. 69)
tornando o cartógrafo em um “criador de realidade, um compositor, aquele que
com/põe na medida em que cartografa” (COSTA, 2014, p. 70). Com isso, não há
apenas “ser” numa cartografia, não é possível tão somente ser cartógrafo, mas é
preciso, invariavelmente, estar cartógrafo, “estar num território” (COSTA, 2014, p.

Estou entendendo por vidas “invivíveis” aquelas que não são contempladas pelos “esquemas
normativos de inteligibilidade” que tem o poder de estabelecer “o que deve ser ou não humano, o
que é uma vida vivível e uma morte lamentável” (BUTLER, 2006b, p. 183). Portanto, uma vida
invivível é aquela subtraída de “toda imagem, todo nome, toda narrativa de modo a [fazer parecer]
que nunca houve ali uma vida, nem houve ali uma morte” (BUTLER, 2006b, p. 183). Poderia utilizar
o termo “não-vivível”, mas considero que “invivível” alude melhor a essa invisibilidade que há nas
vidas precárias, “mais ou menos humanas” (BUTLER, 2006b, p. 183).
88
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69). Há, portanto, “um trabalho pelas aberturas, pelos meios, pelas zonas, pelos
movimentos, pelas linhas de desejo e conexões” (BRITO; CHAVES, 2017, p. 168) na
criação de um mapa que é “aberto, conectável, desmontável, composto de
diferentes linhas e suscetível de receber modificações constantemente” (DELEUZE;
GUATTARI, 2011a, p. 30).
Com tamanha liberdade em operar com as possibilidades, o biógrafo, agora
cartógrafo-biógrafo, toma como motor de criação as memórias das professoras
cartografadas cujas reminiscências brotam aos montes como hastes de rizomas.
Essas linhas vão se misturando umas com as outras em plena multiplicidade uma
vez que “qualquer ponto de rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sêlo” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 22). Essas linhas crescem polimorficamente,
horizontalmente, sem direção definitiva, passando entre pontos, bifurcando,
divergindo, experimentando. Só não crescem de forma retilínea, posto que “não há
linhas retas nem nas coisas, nem na vida” (DELEUZE, 1985, p. 219). Pura máquina
de criação cujo fluxo é intermitente e não há necessidade de combustível para o seu
funcionamento: “o rizoma opera sobre o desejo por impulsões exteriores e
produtivas” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 32).
Não saber exatamente para onde está indo? Tal problema não aflige o
cartógrafo, pois ao esboçar um mapa “pode-se apenas marcar caminhos e
movimentos, com coeficientes de sorte e de perigo” (DELEUZE, 2013, p. 48),
abrindo espaço para novos contornos de superfície, traços primitivos, riscos
experimentais e rabiscos satíricos. Possibilidades advinda das linhas, “elementos
constitutivos das coisas e dos acontecimentos” (DELEUZE, 2013, p. 47), e
“suscetíveis a variações permanentes” (BRITO; CHAVES, 2017, p. 169). Sendo
assim, cada coisa – inclusive nossas memórias – “tem a sua geografia, sua
cartografia, seu diagrama. O que há de interessante, mesmo numa pessoa, são as
linhas que a compõem, ou que ela compõe, que ela toma emprestado ou que ela cria”
(DELEUZE, 2013, p. 47, grifos meus).
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Há limites, extremos e bordas, mas nenhum deles intransponíveis. Há beiras
que separam posições seguras, pervertendo a estabilidade de identidades fixas,
extremidades que nos convidam a visualizar novas paisagens, novas posições de
sujeito, celebrando as diferenças. Fui descobrindo que a cartografia como modo de
experimentar com a vida em uma pesquisa (auto)biográfica nos possibilita pausas e
avanços ao gosto do trajeto, rasgar os protocolos e pensar em novas estratégias e
novos caminhos, pois “não há roteiro a priori que ofereça um percurso para a
investigação; não há um como fazer antes de entrar em zonas de singularizações e
heterogeneidades” (BRITO; CHAVES, 2017, p. 168, grifos das autoras).

Geografias de vida

Não há nada que se assemelhe mais a um fragmento de memória que de
repente nos toma de assalto do que as luzes do sol que invadem a fresta de uma
janela ou o fogo que queima num paiol. É como as sombras oriundas de uma
chama flamejante que auspiciosamente dançam ao refletirem-se em uma parede.
Trata-se de uma experiência toda sensorial – é tátil, tem barulho, cheiro, sabor,
brilho. Há ruído das labaredas estalando umas nas outras; task, task, task; o aroma
do fogo vivo que dissolve lentamente aquilo que é jogado em sua pira; o gosto
levemente adocicado proveniente da combustão da matéria; o calor que arde em
nossas peles, erigindo nossos pelos; o brilho intenso que nos cega tanto quanto nos
seduz. Tem um que de erotismo, como a língua de fogo que ricocheteia os incautos
com sua cintilação febril. Surgem de surpresa, a menor investidura, com sua
vaidade incólume, seu ar de sabichona. Nos tira de nosso tempo-espaço e nos leva
a brisa de um momento já findo, revivendo dores e delícias daquilo que nos passou
– e não daquilo que se passou. Isto é, nos põe a encarar a experiência em termos
larrosianos: aquilo “que nos passa, [...] nos acontece, [...] nos toca. Não o que se
passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas,
porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2016a, p. 18).
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E quando essas memórias saltam às vistas, irrompem em nossos horizontes,
desvencilham-se dos grilhões que as apartavam de serem evocadas e são trazidas à
tona, não nos deparamos com um acesso direto ao “real”. Com efeito, em uma
acepção deleuziana, nós atualizamos nossas memórias quando a descrevemos,
rememoramos, revivemos, e como o filósofo afirma, “atualizar-se é diferenciar-se”
(DELEUZE, 1988, p. 136). Portanto, quando uma Grande Dama explora seus traços
biografemáticos através de suas memórias, ela atualiza-se, diferenciando-se e
criando uma nova persona. Assim, a atualização “é vida, na medida em que implica
uma diferenciação e, portanto, a invenção de uma nova vida” (FEIL, 2010, p. 79),
pois a atualização “é sempre criadora em relação ao que ela atualiza” (DELEUZE,
1988, p. 137).
Quando

narram

suas

memórias,

As

Grandes

Damas

mentem

deliberadamente ou estão numa suposta honestidade indelével da verdade, cuja
tintura que raspa o tecido da escritura jamais poderia ser apagada? O cartógrafobiógrafo inicialmente temia que, assim como aconteceu com o biógrafo de
Orlando89, fosse em algum momento visitado pelas implacáveis deusas que
resguardam a verdade:

Mas aqui, ai de nós! a Verdade, a Franqueza, a Honestidade, austeras
deusas que montam guarda ao tinteiro dos biógrafos, gritam: Não!
Levando aos lábios suas trombetas de prata, exigem, em uníssono:
Verdade! E de novo gritam: Verdade! E pela terceira vez estrugem,
unânimes: A verdade e só a verdade! (WOOLF, 1978, p. 74).

Mas há uma diferença entre o biógrafo de Orlando e o cartógrafo-biógrafo
d’As Grandes Damas. Enquanto o biógrafo busca por aqueles “detalhes (já)
significados” e ocupa-se do “levantamento de informações históricas sobre um
Orlando é um romance escrito por Virginia Woolf. Narrado como uma autobiografia, a autora
escreve sobre o jovem Orlando, que durante uma viagem à Turquia acorda em um corpo feminino.
Por ser imortal, passamos a acompanhar sua trajetória ao longo de mais três séculos, no qual a autora
se vale das vivências dessa personagem para abordar questões de gêneros em pleno início do século
XX.
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117

sujeito” (FEIL, 2010, p. 81, 82), o cartógrafo-biógrafo se esgueira por entre os traços
biografemáticos, aqueles “detalhes despercebidos pelos biógrafos e pesquisadores
em geral [...] detalhes insignificantes transformados em signos de escritura” (FEIL,
2010, p. 81). Nesse aspecto, se encanta com a potência que vibra quando uma
Grande Dama narra um detalhe que ela mesma considera tão diminuto: “é besteira,
foi uma vez em que meu pai foi me apresentar para uns tios do Rio de Janeiro, aí falou para
eles ‘olha, a bichinha, ela está tão magrinha ultimamente!’” (Violeta, notas de diário do
campo, julho/2017). O que essa professora em formação julgava insignificante foi
justamente o que acionou signos de escritura – “aquilo que instiga e dispara um
texto, como aquilo que nos encanta. [...] aquilo que passa despercebido pelas
interpretações diversas, valoriza-se na escritura atual” (FEIL, 2010, p. 81). E foi
dessa memória tão “desprezível” que essa Grande Dama pode reinventá-la,
atualizá-la, para que pudesse tomar outra forma: se antes lhe causava vertigem
pelo constrangimento de seu corpo franzino, ao ser atualizado, tal fragmento
compõe uma nova matéria, um simulacro que se furta em outorgar uma verdade
ou

uma

ficcionalidade

como

atributo

de

si.

Ensaia

problematizações,

questionamentos, desordena as imagens que imbuíam ao seu corpo, reconhece esse
momento que “eu nem me lembrava direito” (Violeta, notas de diário do campo,
julho/2017) como um compósito de sensações que por muito tempo lhe afligira.
Foi preciso cavoucar essa memória de Violeta – e tantas outras que foram
surgindo nos territórios dos biografemas d’As Grandes Damas durante nossos
encontros. E nesses torrões, não me atemorizei em descalçar os pés e atar-me à terra
em que pisei em meu modus operandi de cartógrafo-biógrafo. E por que haveria de
me intimidar com isso, se a cartografia “é uma prática de pesquisa suja, distante da
assepsia e da limpeza que o método científico positivista nos propõe”? (COSTA,
2014, p. 71). Pés no chão, fui arrebatado por uma força enquanto solapava a terra
em busca de outros traços biografemáticos d’As Grandes Damas. Perpassando meu
corpo, tomando forma em meus ossos e resfolegada pelos poros de minha pele,
essa força é elétrica, extasiante, dissipadora, carregada de entusiasmo, júbilo e
alegria. Potência e afirmação de vida! Fez com que cartógrafo-cartografadas-terra
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entrasse em um processo de intensa simbiose, atravessando de forma tenaz cada
um dos elementos dessa poderosa conjugação. É uma força telúrica, do latim tellus:
terra.
A força telúrica se origina nos confins do solo e descende da afluência de
adubos que a terra recebe dos habitantes que nela vivem: as memórias soterradas,
traços biografemáticos desprezados, culturas sepultadas, “cápsulas do tempo” que
aguardam a passagem dos anos até serem redescobertas... Quando esse material
flerta no rincão do solo, há um processo de amalgamação que faz com que tais
memórias brotem novamente. Ela passa a aflorar com toda a sua robustez quando
eles se atam numa mestiçagem, irrompendo do subterrâneo e atravessando o chão
de terra batido.
Mas não o faz de forma arbórea, pois “não existem pontos ou posições num
rizoma como se encontram numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem
somente linhas” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 24). Uma força rizomática assim
é a promessa de outras possibilidades em pesquisas (auto)biográficas, nas quais
não nos preocupamos mais com os frutos de uma árvore – “estamos cansados da
árvore” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 34); mas nos envolvemos pelos
biografemas e as suas “múltiplas entradas” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 30)
subterrâneas. Força rizomorfa que interpela: “não devemos mais acreditar em
árvores, em raízes ou radículas, já sofremos muito” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a,
p. 34), pois “toda lógica da árvore é uma lógica do decalque e da reprodução”
(DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 29) onde “nada é belo, nada é amoroso, nada é
político a não ser que sejam arbustos subterrâneos e as raízes aéreas, o adventício e
o rizoma” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 34). Uma memória passa a brotar de
qualquer espaço que lhe seja aprazível, “no coração de uma árvore, no oco de uma
raiz ou na axila de um galho” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 33). Se burilada,
esse achado pode compor-se em um signo de escritura, desencadear novas e
potentes escritas de vida, atualizando e reinventando as Grandes Damas. E
indefinido os locais de onde uma reminiscência pode nascer, passei a me atribuir
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um desafio como cartógrafo: “manter-se atento a tudo o que acontece [...] ao
mesmo tempo” (CORAZZA, 2004, p. 171).
A força telúrica é tão poderosa ao ponto de provocar fissuras nos rígidos
territórios das histórias de vida d’As Grandes Damas. Com a mística advinda dos
contributos do feiticeiro da diferença e das alquimistas-cartógrafas (CORAZZA,
2004, 2010, 2012; PARAÍSO, 2004b, 2005, 2009, 2010a; CHAVES; BRITO, 2017) e
toda a potência provinda da terra, as histórias de vida d’As Grandes Damas
assumem a imagem de geografias de vida. Fenômeno cabalístico que se torna
possível pois as pessoas “são compostas de linhas bastantes diversas (...) em suma,
há toda uma geografia nas pessoas, com linhas duras, linhas flexíveis, linhas de
fuga” (DELEUZE; PARNET, 1998 p. 9). Relativizando e pondo em suspensão o
caráter potencialmente testamentário dos relatos de quem se autobiografa, nas
geografias de vida há uma inclinação pela “geografia e não a história, o meio e não o
começo e nem o fim, a grama que está no meio e que brota pelo meio, e não as
árvores que têm cume e raízes. Sempre a grama entre as pedras do calçamento”
(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 20).
Portanto, é quando o cartógrafo-biógrafo esgarça as memórias de vivências
escolares d’As Grandes Damas que essas reminiscências se tornam capazes de
serem cartografadas. A cartografia como modo de experimentar com a vida tem a sua
feitura no movimento, na andança, no pesquisador-nômade e n’As Grandes Damas
andarilhas, ambos experimentando e explorando o território que perscrutam,
agindo por “variação, expansão, conquista, captura, picada” (DELEUZE;
GUATTARI, 2011a, p. 43). Dessa forma, as reminiscências não podem ser
entendidas como um dado certo e verdadeiro – ou pelo menos não as valorando
como positivas por esposarem de uma suposta verdade – visto que “a ficção não se
opõe ao real, mas pelo contrário, constitui-o” (FEIL, 2010, p. 83). Numa acepção
foucaultiana, o cartógrafo-biógrafo vale-se da verdade não como um dado fiel e
tampouco acredita que exista aquilo que pretensiosamente denominamos por
verdade. A verdade é “produzida graças a múltiplas coerções e [...] produz efeitos
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regulamentados de poder” e cada sociedade é detentora de seu “regime de
verdade”, isto é, “os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como
verdadeiros” (FOUCAULT, 2017c, p. 52). Torna-se mais profícuo entender que as
memórias não são produtos de um suposto acesso realista ao verdadeiro e/ou ao
que se passou. Mas, pairando na imagem de acidentes geográficos em toda a sua
magnitude topográfica, passo a vislumbrá-las como um ordenado de linhas
suscetíveis à atualização, desordem, recriação, fabulação e reinvenção. A memória
é pura arte!
Assim, surge em nossa paisagem uma miríade de relevos topo-bio-gráficos,
cujas linhas se desenham sem se importarem se serão vistas como naturais ou
artificiais, pois não desaguam sobre nenhuma delas uma cascata de valoração
quanto à realidade ou irrealidade, ou que sequer seja possível distingui-las a
contento. O “real e o irreal são sempre distintos, mas a distinção entre os dois nem
sempre é discernível” (DELEUZE, 2013, p. 88), furtando-me de encontros
assombrosos com as deusas autoritárias da verdade tal qual o biógrafo de Orlando.
Há miragens que desassossegam meus olhos e que traem esse par “real-irreal”, o
que chamamos de “falso” e que não pode ser traduzido como “um erro ou uma
confusão, mas uma potência que torna o verdadeiro indecidível” (DELEUZE, 2013,
p. 89, grifos meus). Com isso, abraço todo o potencial artificial de dissimulação das
reminiscências sem reduzi-las à uma artificialidade, ciente que é imperativo que
tudo seja, a todo tempo, reinventado, “retomado do zero, do contrário os processos
se congelam numa mortífera repetição” (GUATTARI, 1990, p. 22).
Ao abrir novas estradas que “indiquem uma saída para a vida” e que
“tracem um caminho entre as pedras” (DELEUZE, 2013, p. 183), passei a operar
com as vibrações e os movimentos internos da terra, provocando novas fissuras nos
territórios maleáveis das geografias de vida, desterritorializando e reterritorializando.
Não há um primado da criação e nem alguém que detenha, entre cartógrafobiógrafo e professoras-cartografadas, o domínio desse modo, uma vez que todos
são verdadeiros artistas: “constituir um território é quase o nascimento de uma
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arte” (DELEUZE, 2001). Compor linhas de fuga, aventurar-se em um novo
território, agenciar desejos, chegar e partir num fluxo intermitente, descolonizar o
pensamento, recriar memórias, reivindicar a vida no exercício de esboçar
geografias de vida... quantas e inimagináveis coisas a serem realizadas pelas
Grandes Damas, pelo cartógrafo-biógrafo. Há de se agradecer à terra, que com toda
força que erige dos mais profundos de seus confins e entremeada por tantas linhas
rizomáticas, nos oferecem o subsídio para que tal trabalho vigoroso seja também, e
sobretudo, aprazível.
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[Notas para um modo fictíficocienticional de experimentar com a
vida]

“Só quando sou falso, sou fiel
Sou tu quando sou eu”
(Elogio da Distância, Paul Celan)

Com as linhas do presente capítulo evidencio um modo fictífico-cienticional de
experimentar com a vida, trazendo uma estética de obra de arte para professores e
professoras a partir de suas memórias-reminiscências. Subverto a noção de método e
transubstancio em modo no sentido de argumentar que, dispondo de um material
tão sensível como as memórias das professoras em formação, nem podemos tratálos mediante a rigidez da objetividade do método científico do paradigma
positivista nem muito menos atestar que haja um modo generalizante e
generalizável para todas as pesquisas subsequentes a esta. Universalizar o modo
fictífico-cienticional seria abrigar em um cais todas as demais pesquisas quando
pesquisar, em termos pós-críticos, privilegia um desenho metodológico que “não
pode ser fechado a priori e não pode ser replicado em qualquer tempo e lugar”
(MEYER, 2014, p. 57). É, portanto, deixar-se perder na imensidão dos oceanos de
possibilidades em vez de agarrar-se às bússolas e astrolábios de um método
seguro. Para a composição desse modo fictífico-cienticional, me inspiro na Filosofia
da Diferença, no conceito de cartografia apresentado por Deleuze e Guattari (2011a,
2011b, 2012a, 2012b, 2012c), nos empreendimentos acadêmicos de Paraíso (2004b,
2005, 2009, 2010a), na noção de cartografia como uma política de escrita (BRITO;
CHAVES, 2017), nas artistagens de Corazza (2008, 2009, 2012) e nas obras literárias
e cinematográficas de ficção científica dos mais variados contextos, épocas e
nacionalidades.
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Há sete Grandes Damas no espetáculo que aqui projeto. Ao ascender ao
palco, elas não interpretam uma personagem fixa e nem se preocupam em manter
uma identidade linear ao longo de toda a encenação. São professoras de Ciências
em formação inicial, todas bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) na modalidade Interciências, a qual concentra
licenciandas dos cursos de Ciências Biológicas, Química e Física90. São cinco
mulheres e dois homens, e mesmo com a presença dos dois rapazes optei por
manter a linguagem predominantemente no feminino para privilegiar o uso da
alegoria d’A Grande Dama. A linguagem é “o repositório de nossos preconceitos,
de nossas crenças, de nossos pressupostos” (ADICHIE, 2017, p. 35) e é através dela
que

“é

construída

a

identidade

generificada”

(SCOTT,

1995,

p.

82),

convencionando-se a habitualmente utilizar o masculino como geral e o feminino
como específico. Segundo Furlani (2005, p. 71), a “linguagem no masculino não é
um ‘reflexo do real’; é uma criação linguística intencionalmente política”. Dessa
forma, uma linguagem “neutra” significa invariavelmente impor o masculino na
escrita, reiterando-o como uma norma universal. Posto isso, se “a norma é uma
invenção intrinsicamente ligada a mecanismos de poder” (MAKNAMARA, 2011, p.
48) e se “as palavras que uso (...) estão ligadas às construções da realidade”
(SPARGO, 2017, p. 40), posso dissimular seu caráter construcionista e contingencial
por meio da subversão da e na linguagem.
Priorizo em todo o texto o feminino genérico, tentando escapar ao máximo
das ardilosas armadilhas dos binarismos impostos, fazendo vazar pela escrita
novas formas de constituir sujeitos para além da figura do sujeito universal. Tal
empreendimento justifica, por exemplo, o fato de que José Renato seja uma das
Grandes Damas ou o porquê que eu me refiro às “professoras” no feminino mesmo
na presença de José Renato e Konrad. Sabendo que qualquer escolha que eu eleja vai
necessariamente estabelecer uma demarcação, me responsabilizo por isso tomando
Preciso apontar que, embora essa modalidade do programa seja composta por tal variedade de
licenciaturas e que na edição dos sujeitos participantes da pesquisa houvesse tantas licenciandas em
Ciências Biológicas quanto em Química e Física, o recorte final foi de participantes exclusivamente
licenciandas em Ciências Biológicas.
90
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emprestado o trecho do poema de Adrienne Rich, The Burning of Paper Instead of
Children91 para justificar minha designação: “esta é a língua do opressor, no entanto eu
preciso dela para falar com você”92. Escrevendo junto à Deleuze e Guattari, acredito
não na existência de uma língua-mãe, mas sim em uma “tomada de poder por uma
língua dominante dentro de uma multiplicidade política” (DELEUZE; GUATTARI,
2011a, p. 23). Efetuando “decomposições estruturais internas” na língua da qual me
sirvo para escrever essa dissertação e ciente que “uma língua não se fecha sobre si
mesma senão em uma função de impotência” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p.
23), me lanço num exercício semelhante ao de bell hooks em suas empreitadas no
contexto acadêmico norte-americano (hooks, 2008). Que a minha língua seja
“possuída, tomada, reivindicada como um espaço de resistência” (hooks, 2008, p.
859), podendo fazer de nossas palavras, de nossas vozes, de nossas escrituras “uma
fala contra-hegemônica, liberando-nos nós mesmos na linguagem” (hooks, 2008, p.
864).

Um cartógrafo sonha com corpos elétricos93?

“Eu quero escrever sobre as pessoas que amo, e colocá-las em um
mundo fictício que saia completamente da minha mente, não o
mundo que temos de verdade, porque o mundo que nós temos não
corresponde aos meus critérios. Ok, eu deveria revisar meus critérios;
estou fora do passo. Eu deveria me render à realidade. Mas eu nunca
me rendi à realidade. É sobre isso a ficção científica. Eu amo ler, e
escrevê-la. O escritor de ficção científica não vê apenas possibilidades,
mas possibilidades selvagens. Não é só “E se...” – é “Meu Deus; e se...”
– em frenesi e histeria. Os marcianos estão sempre chegando” (Philip
K. Dick)

Disponível em: <https://www.sccs.swarthmore.edu/users/99/jrieffel/poetry/rich/children.html>.
Acesso em: 20. set. 2017.
92 Do original: “this is the opressor’s language/ yet I need it to talk to you”
93 Referência ao livro Androides sonham com ovelhas elétricas? (1968) de Philip K. Dick.
91
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À deriva em mar aberto e arrastado por ondas, o cartógrafo-biógrafo é
interrompido de seu estado de torpor em achar que há um fim garantido e
definitivo em seu modo fictífico-cienticional de experimentar com a vida d’As
Grandes Damas. Uma represa parece impedi-lo de vislumbrar uma saída segura e
o turbilhão de metros cúbicos de água o assusta; por alguns segundos ele pensa em
desistir. Mas como poderia abrir mão dessa possibilidade em fazer advir “diversos
modos de existência nos quais arte, ciência e filosofia poderão crescer
indissoluvelmente unidas e dizer sim à existência em sua inteireza” (HEUSER,
2010, p. 60) através dos relatos das futuras professoras? Ele bem sabe que “escrever
sobre a vida de alguém é inscrever-se com a vida desse alguém” (COSTA, 2010b,
107), caminho sem retorno de onde ele partira e com pontos de chegadas
desfigurados, rasgados pelos acontecimentos e pelos possíveis.
Como consequência ainda mais enfeitiçadora, todas as envolvidas cruzam
suas linhas e tornam esse volátil mapa um “caminho-sem-volta”, pois já não há
mais caminhos fixos a seguir. A profusão de contornos de geografias de vida dá
cabo a esse impedimento de um retorno à la João e Maria. O cartógrafo-biógrafo até
arrisca compor uma trilha de pedaços de pão para garantir seu reencontro com um
ponto de partida, mas é questão de tempo até perceber que numa cartografia não
há início e nem fim. Há tão somente “linhas dispersas”, expandindo
concomitantemente, em “velocidades variadas” (DELEUZE, 2013, p. 47), pois um
rizoma “não começa, nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas,
inter-ser, intermezzo” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 48). Regresso impossível.
Quanto mais ele adentra os vales e interstícios d’As Grandes Damas, deixando-se
levar pelos seus relatos, permitindo-se apaixonar não por um possível resultado,
mas pelo caminho... “Para onde vai você? De onde você vem? Aonde quer chegar?
São questões inúteis” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 48-49). Anulando-se início
e fim, resta ao cartógrafo andarilhar pela estrada do meio: “lugar onde as coisas
adquirem velocidade (...) direção perpendicular, movimento transversal que as
carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e
adquire velocidade no meio” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 49).
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Sem que sequer percebesse, o mar bravio que tanto lhe afligia toma uma
nova forma, e depois outra, e mais outra... São “paisagens cambiantes que se
alteram rapidamente no balanço das emaranhadas redes que compõem o traçado
da vida contemporânea” (CHAVES, 2013, p. 70). Primeiro aplaina-se em uma praia
paradisíaca e ensolarada, depois se transmuta num deserto cujo chão esturricado
repousam miragens das mais variadas para em seguida ver-se em meio à um
admirável novo mundo em que criaturas sintéticas soam mais humanas que os
criadores que lhe deram vida. Nessa miríade de cenários, o cartógrafo delira junto à
Philip K. Dick e recria novos itinerários para ele e para suas Grandes Damas por
meio de biografemas: “Mesmo que você não se lembre com riqueza de detalhes, como você
poderia narrar esse momento?”; “E se você pudesse escolher um momento de sua vida para
falar sobre a trinca corpos-gêneros-sexualidades, que talvez não seja vistoso ou que você não
pensaria nele de primeira, qual seria?; “Não se preocupe se você considera esse detalhe como
insignificante, é justamente esses fragmentos que me interessam!” (Cartógrafo-biógrafo,
notas de diário de campo, julho/agosto/setembro/2017).
Se apercebe que o modo fictífico-cienticional que empreendeu não se compraz
tão somente pela reinvindicação da fabulação por meio do estilhaçamento das
memórias das professoras em um mapa aberto e desmontável. Soma-se à sua
inquietação de cartógrafo uma necessidade de estender esse viés criativo “também
na educação, por estudantes e professores, para que saiamos da condição de
sujeitos conhecedores, alienados de sua potência criativa e passemos a sujeitos
criadores que utilizam sua força sobre si a fim de afirmar o que há de admirável no
homem” (HEUSER, 2010, p. 65) - e nas mulheres também, acrescentaria.
Para dar conta, o modo fictífico-cienticional é talhado ironizando o método
científico. O cartógrafo sabe que não há um mundo lá fora que exista
“anteriormente a uma forma que lhe dê seu perfil” ou que talvez até exista, “mas
como algo amorfo, desordenado e sem delimitações e, portanto, sem sentido”
(LARROSA, 2016b, p. 49). Dessa forma, não há experiência humana alguma que
não seja mediada pela forma e “a cultura é, justamente, um conjunto de esquemas
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de mediação, um conjunto de formas que delimitam e dão perfis às coisas, às
pessoas e, inclusive, a nós mesmos” (LARROSA, 2016b, p. 49). O que acontece
quando somos sequestrados por uma cientificidade exasperada que tenta a
qualquer custo tomar a experiência humana sob o julgo de uma verdade inerente
às palavras e às coisas e da qual não conseguimos tão facilmente nos desatar? É aí
que “uma forma converte-se em fórmula, em bordão, em rotina” e o mundo, a
despeito dessa Ciência que se auto intitula como verdade universal, “se torna
fechado e falsificado” (LARROSA, 2016b, p. 49, grifos meus).
Alista-se ao desejo do cartógrafo a subversão da ideia prévia que possuímos
quanto ao gênero ficção-científica, seja na literatura ou nas mídias audiovisuais.
Sua inquietação surgiu ainda no primeiro encontro com As Grandes Damas,
quando uma delas relatou que “quando um filme não é voltado para a ficção científica, é
uma coisa mais real” (Hermila, notas de diário de campo, julho/2017). O que seria
esse “real” e porque a ficção científica não haveria de ser considerada real ou
constituída por realidade? Posteriormente, Hermila revela seu apreço por um
determinado

gênero

cinematográfico:

“Documentários...

documentários,

principalmente. Que é aquela coisa mais real, né? Que o documentário é, mas não é o filme.
É o filme, né? Só que numa abordagem diferente. Os documentários ensinam muito.
Principalmente aqueles da National Geographic” (Hermila, notas de diário de campo,
julho/2017). Em sua acepção, haveria uma realidade que seria acionada tão somente
pelos filmes documentais, em detrimento dos outros gêneros cinematográficos,
como se os documentários fossem completamente imparciais e comprometidos
com essa pretensa realidade. Porém, se sobre a verdade “ninguém até agora foi
suficientemente

verdadeiro”

(NIETZSCHE,

2005,

§

177),

tampouco

os

documentários, os filmes de ficção-científica ou os relatos das futuras professoras
serão. E não há receio algum aqui: uma “escritura ficcional não é menos verdadeira
do que aquela que vive para a verdade, ou: aquela que vive para a verdade não é
menos mentirosa que a ficcional” (FEIL, 2010, p. 82).
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A conjugação escolhida para nomear esse modo (em vez de alternativas
como método ficção-científico, método (ficção) científico, etc.) é uma maneira de não
ressaltar a polarização de um termo em detrimento de outro, mas que expresse a
concomitância e a ambiguidade do científico e do ficcional nas pesquisas (auto)
biográficas em Educação. Assim, o método fictífico-cienticional ironiza a percepção de
que só há ficcionalidade dentro do gênero ficcional e que, em se tratando de mídias
como cinema e literatura, a ficção científica é o local de primazia dessa irrealidade
numa espécie de vanguarda da fantasia. O cartógrafo já havia notado algumas
rachaduras sob o verniz de irrealidade e ilusão da ficção científica quando
rememorou obras desse gênero que objetivaram fisgar a tal Dona Verdade: filmes
como Vampiro das Almas (1956)94, Planeta dos Macacos (1968)95, Godzilla (1954)96,
Branco Sai, Preto Fica (2014)97 e Filhos da Esperança (2007)98 conseguem traçar de
maneira muito precisa questões contemporâneas em relação ao país no qual foram

Filme dirigido por Don Siegel. O roteiro nos apresenta a uma cidade norte-americana invadida por
alienígenas que se passam por humanos através de cópias idênticas. Há um subtexto que
contextualiza a época do lançamento do longa-metragem quanto ao pânico dos Estados Unidos
quanto a uma possível invasão comunista, figurada na obra como um ataque alienígena. Nesses
termos, o “alienígena” é a alegoria para o comunista, cuja intenção ao “invadir” o terreno norteamericano seria o de “infectar” os cidadãos com suas ideias e, consequentemente, ruindo o
chamando “american way”, o tão conhecido e almejado “estilo de vida americano”.
95 Longa dirigido por Franklin J. Schaffner. A obra tem início quando uma tripulação americana
desperta de um sono criogênico após uma viagem espacial e se deparam com um planeta
desconhecido no qual os humanos são aprisionados por macacos que se tornaram a espécie
dominante. Nesse contexto há várias subcamadas do roteiro que aborda questões como racismo,
escravidão, o perigo iminente de uma guerra nuclear em tempos de Guerra Fria, o poderio da
Ciência, etc.
96 No horror orquestrado por Ishirô Honda, o grandioso e assustador animal pré-histórico que sofre
uma mutação devido contaminação tóxica (que nas entrelinhas sabemos ser o fruto de explosões
atômicas emHiroshima e Nagazaki) é a transposição às telas de cinema de todo o receio que o Japão
sentia de um novo ataque atômico no pós-guerra.
97 O título do filme dirigido por Adirley Queirós evoca uma frase dita por policiais que invadiram
um baile nos anos 80 e que incute toda uma discussão da frágil “democracia racial” brasileira. Em
vez de realizar um simples documentário com as duas vítimas do tiroteio decorrente dessa invasão
(um cadeirante e outro rapaz que usa uma perna mecânica) e que reconstituísse esse momento por
meio de suas memórias, Queiroz resolve fabular uma ficção-científica quando insere em sua obra
uma personagem vinda de 2073 para investigar a provável responsabilidade do Estado Brasileiro
quanto ao evento em questão.
98 Dirigido pelo espanhol Alfonso Cuarón, o longa-metragem é uma alusão à onda de intolerância à
imigração europeia nas últimas décadas. Num futuro em que a última criança a ser concebida já está
prestes a completar duas décadas, o mundo entra em colapso de guerra, fome e doenças. A única
saída para todo esse horror está no ventre de uma imigrante ilegal (grupo extremamente oprimido
nesse contexto distópico), a única mulher a engravidar nos últimos dezoito anos.
94
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produzidos e/ou a época de suas respectivas produções. Alienígenas, macacoshumanos, um imenso monstro cujo sopro radioativo dizima tudo aquilo que
atravessa seu caminho, um homem vindo do futuro para perscrutar o racismo
institucionalizado em nossa sociedade, o futuro da humanidade no ventre de uma
mulher negra... Pouco interessam ao cartógrafo os aspectos surreais dessas obras.
Ele se compraz daquilo que lhe golpeia, cavando dentro de si infinitas sensações,
afectos e perceptos. Independente do gênero, “a obra de arte é um ser de sensação,
e nada mais: ela existe em si” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 213). Se essas obras
decalcam uma realidade ou são mero exercício fantasioso, pouco importa. As
diferenças entre o que pode ser considerado dentro de uma obra cinematográfica
ou literária como “ficção” ou “realidade” são negociáveis. O que se torna relevante
é aquilo que se restringe as sensações evocadas por meio de suas personagens e
seus dilemas e as reflexões que insinua. Em suma, aquilo que tal qual a música para
Deleuze, “nos arrasta para potências acima de nossa compreensão” (DELEUZE,
2001).
Nos moldes das mais clássicas obras de ficção-científica, o modo fictíficocienticional conspira: denuncia essa ciência “concebida como única forma legítima
de acesso ao mundo” (CHAVES, 2013, p. 46) e que “ao longo da história da
humanidade tornou-se hegemônica, assumiu uma aura de sacralidade, imunidade
social e por isso agregou poder entorno de si e de quem domina seus códigos”
(CHAVES, 2013, p. 50). Ora, a “ciência é uma produção cultural tanto quanto as
artes; música, pintura; a mídia, a economia, o esporte...” (CHAVES, 2013, p. 61),
portanto é tão passível de ficcionalizar-se quanto as demais produções culturais que
se arregimentam a ela. Da mesma maneira, as geografias de vida cartografadas
d’As Grandes Damas em processo de ficcionalização podem cientificizar-se.
Contudo, não é um processo que requeira uma feitura higiênica e asséptica nos
moldes laboratoriais. Trata-se de um processo que pleiteia “mestiçagens possíveis
entre saberes de universos geograficamente distintos e culturalmente separados
pelas diferentes linguagens que o colonizaram” (CHAVES, 2013, p. 76), que
“mantém-se no fictício e excede o real” (CORAZZA, 2010, p. 147), tendo como
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principal desejo experimentar com a vida e arrastar a vida para seus processos
formativos. O modo fictifico-cienticional não só experimenta com a vida como é a
própria vida em sua tessitura.
Sou levado por essas “possibilidades selvagens” que alude Philip K. Dick.
Passo a sonhar com corpos elétricos, androides terrivelmente humanos, humanos
assustadoramente sintéticos, hibridizações, mestiçagens, fluxos, mesclas... Me
perco junto à Violeta, quando essa Grande Dama rememora sua primeira incursão
no mundo cinematográfico através de um filme de ficção científica em algum
domingo após o almoço:

Um dos primeiros filmes que eu assisti, que eu lembro até hoje que eu
fiquei muito fã foi o primeiro Planeta dos Macacos. [...] Nossa, eu fiquei
muito chocada com aquele filme... Eu acho que tinha uns sete anos
quando assisti, aí meu pai ficava me contando as histórias e eu ficava
pensando “meu deus, será que é possível?” (Violeta, notas de diário de
campo, julho/2017).

Será que é possível?, também me pergunto, fazendo coro à Violeta. Há tantas
ciências no mundo lá fora requerendo por um olhar mais permissivo, mais
demorado, com menos raciocínio e reivindicando um pouco mais de delírio...
Talvez só fabulartistando que As Grandes Damas poderão dar conta desse fluxo
cada vez mais intenso de elementos heterogêneos que escapam de sua formação e
que de tão estrangeiros que possam lhes parecer, surgirão pedindo asilo político em
suas salas de aula num futuro não tão distante.

Fabulartistar

< o relógio do computador marca 15:45, fones de ouvido tocam uma música
instrumental, um turbilhão de ideias na cabeça, meia dúzia de arquivos do
Microsoft Word abertos com o conteúdo dos encontros com as professoras.
acolá, quase escondidinho entre os outros livros da minha estante, uma
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edição de Em Busca do Tempo Perdido me chama atenção; o sol que irradia
através das frestas da minha janela desemborca em cima da capa do livro,
iluminando-o com um amarelo tão vivo que ressoa quase como uma
anunciação profética. sigo sem saber: que faço eu com as minhas Grandes
Damas? > (Cartógrafo-biógrafo, notas de diário de campo, outubro/2017).

Fustigar por completo o caráter memorialístico do ato de narrar um
acontecimento ou jogá-lo num redemoinho de imprecisões incalculáveis da ordem
de uma fabulação? É preciso mesmo optar entre uma e outra? Que perigo se
esconde sob a deriva do ato de fabulartistar? Esse modo de escrita de vida “cria um
mundo incerto e perigoso” que se torna “a única força que faz o professor
diferenciar-se, isto é, tornar-se o que ele é, para além do que ele foi feito”
(CORAZZA, 2006, p. 22). E que ninguém pense que fabulartistar é simples; essa
escrita “não normatiza, não representa, não conta história, não ilustra nem narra o
que se passou”, pois tal qual a experiência larrosiana, “algo passa por ela”
(CORAZZA, 2006, p. 35).
Quando os ventos das grandes máquinas ficcionais ribombam sobre o
mundo do real, ouve-se ao fundo sons de trovoadas e o barulho do granizo caindo
no teto de vidro das casinhas das Grandes Damas. Talvez seja a hora dessas musas
inspiradoras se permitirem sair do conforto do lar e dançar sobre a chuva, sentindo
os pingos dos “is” arrastar consigo novas configurações de (re)viver uma vida
contornando a folha de papel almaço, rompendo com essa escrita do testamento,
da mortificação. Ao saírem das casinhas, As Grandes Damas não dançam sozinhas;
dançam entre elas, convidam o Feiticeiro da Diferença num passinho tímido,
ouvem sua voz murmurando “são dois pra lá e dois pra cá”99, e chamam o cartógrafobiógrafo para registrar o momento.
Sim, o cartógrafo-biógrafo registra o momento, escuta atentamente suas
musas inspiradoras, perscruta as suas reminiscências em busca de um material que
lhe sirva. Mas nunca o faz de maneira passiva. Pelo contrário, ele está exatamente
“no meio do processo mobilizado por forças e afetos que o atravessam no
99

Referência à canção Dois pra lá, dois pra cá interpretada por Elis Regina.
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emaranhado das linhas vitais, retirando de si a ideia de um sujeito conhecedor e
detentor do conhecimento” (BRITO; CHAVES, 2017, p. 170). Não é difícil que ele
também estilhace as suas memórias junto às Grandes Damas nesse processo de
fabulartistar. Numa cartografia de geografias de vida “não há um “eu” como um
centro, uma subjetividade fixa, unificada, monolítica, capaz de dizer ou interpretar
um suposto objeto fora de si, posto que não há objeto e nem o sujeito do
conhecimento” (BRITO; CHAVES, 2017, p. 170). Em um de nossos encontros,
cheguei a narrar o meu constrangimento quando um professor de química associou
em sala de aula a homossexualidade com uma doença. Posteriormente, ao
perguntar às Grandes Damas quais seriam os fragmentos de vida de suas colegas
que elas escolheriam para reinventá-las, Konrad me surpreende:

Se eu fosse escolher um fragmento, eu escolheria o seu. [...] Você
compartilhou conosco, essa coisa de chamar “doença”. Teve uma
época que estavam... não sei quem era o político, que estava dizendo...
não sei se era político ou se era evangélico. Estava dizendo “cura
gay”. Teve uma época que estavam falando muito disso, entendeu? Aí
eu lembrei desse seu fragmento, da ideia de uma intervenção em salade-aula... Eu escolheria esse fragmento para poder reiventá-la. (José
Renato, notas de diário de campo, setembro/2017)

Ao tomar as memórias dessas musas inspiradoras, o cartógrafo-biógrafo
põem-nas numa cartografia que tenta dar conta de todos os seus vales, montanhas
e colinas e dos riachos que entrecortam as estradas, o que o faz mergulhar no fluxo
intenso das memórias das professoras. É bem certo que ele se depara com algumas
lacunas nos relatos dessas musas que não são facilmente preenchidos, como as
lembranças que de tão puídas pelo tempo se tornam quase que imemoriais; ou a
hesitação e as dificuldades das Grandes Damas em utilizar os termos apropriados
as questões da trinca – os momentos escorregadios em que “homossexuali...dade!”
por pouco não emerge com o sufixo -ismo; “aquele filme do primeiro travesti... “a
garota dinamarquesa”... (Hermila, notas de diário de campo, julho/2017)”; “hoje eu
tenho uma certa capacidade de convivência com pessoas de outras opções...” (José Renato,
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notas de diário de campo, julho/2017); ou mesmo os silêncios, momentos
taciturnos, a despalavra. Entretanto, não permitiu que isso fosse motivo para
entristecê-lo. Pelo contrário! Lhe compraz essa sensação de quando está dentro
d’água e seus pés não conseguem tocar o chão, numa posição instável e insegura.
Acredita ser quando consegue melhor exercer sua capacidade criativa.
Nas bagagens do cartógrafo-biógrafo não há tantas fotografias, porque elas
se deterioram com o tempo e também porque não dão cabo de registrar o devir. O
cartógrafo atinou-se ao fato de que “a cartografia não é uma fotografia 3x4, não é
um retrato de algo, uma descrição de alguma coisa que está pronta de antemão,
pronta para ser mapeada ou fotografada” (COSTA, 2014, p. 69). A sua feitura é na
feitura, faz-se no próprio fazer. Portanto, “o único ser professor que pode ser dito”
nessa trajetória “é o do devir, isto é, daquele ser que não para nunca de se deter no
jogo da sua própria proliferação” (CORAZZA, 2012, p. 130), no qual a docente da
diferença despedaça a pretensão de uma suposta realidade ou verdade irrevogável
em nome de um objetivo: “desencadear devires” (CORAZZA, 2012, p. 131).
É nesse tour de force que As Grandes Damas inspiram e aspiram. Ao passo
que inflamam no biógrafo uma chama flamejante de possibilidades e de possíveis
para sua cartografia, também desejam ser mais-que-o-óbvio, ultrapassar os limites
do indivíduo acabado e cartesiano pois reconhecem que ele já não é mais “a
solução, mas o problema mais interessante a ser pesquisado e explicado”
(CORAZZA, 2009 p. 92). Quando conversam entre si, não são mais Patrícia ou José
Renato, uma vez que o sujeito “mesmo individuado (...) ainda é múltiplo (...),
encontrando-se numa fase do devir que o conduzirá a novas operações, num
processo de individuação permanente” (CORAZZA, 2009, p. 94). Assumem-se
como integrantes “do conjunto antropomórfico das ficções úteis à manutenção da
vida”, comportando “estriamentos e também oportunidades de recriação”
(CORAZZA, 2010, p. 150-151). Em vez de dar um passo ordenado para a composição
dessa fabulartistagem, elas bailam, movimentam-se sem muita coreografia a partir
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de direções imprevistas: Desterritorializar, despalavrear, cinematografar100; e assim
oxigenam com novos ares esse mapa concebido como “obra de arte” (DELEUZE;
GUATTARI, 2011a, p. 30) que é tecido à tantas mãos fiandeiras, ciganas e
múltiplas.

100

Cada um desses passos será descrito no capítulo seguinte.
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[Um bando chamado desejo101: As
Grandes Damas e a trinca de ases]

“Tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio
Trinca, três, terno, triplo, tríplice, tripé, tribo”102

“Você está falando é sobre desejo brutal... Apenas isso... Desejo!... O
nome do bonde - um verdadeiro calhambeque - que atravessa,
barulhento, o quarteirão, subindo uma velha rua estreita e descendo
outra” (WILLIAMS, 1976, p. 99-100, grifos meus).

Tríade, Trindade, Trio: “Um conjunto de três identidades, seres, objetos etc. de igual
natureza; Acorde de três sons”. Corpos, Gêneros e Sexualidades, de diferentes e
construídas “naturezas”, “fazendo barulho”. Trinômio: “Nome científico de uma
subespécie ou variedade, composto por três termos em latim: um substantivo, que designa o
gênero, e dois adjetivos, um que designa a espécie e outro que designa a subespécie ou
variedade”. Gênero, corpo e sexualidade. Mas precisaria mesmo de tanta
cientificidade? Trímero: “Composto por três unidades”. Corpo. Gênero. Sexualidade.
Decomposto de unidade, em pura multiplicidade: n-1! (DELEUZE, 2001;
DELEUZE; GUATTARI, 2011a). Triângulo: “Polígono de três lados; trilátero; Qualquer
objeto de formato triangular”. Será possível triangular corpos, gêneros e sexualidades,
geralmente sufocados por tantos binarismos? Trinca: “Corrente ou cabo resistente que
prende o gurupés ao beque; Amarração feita com essa corrente”. Corpos, gêneros,
sexualidades. Resistência! Três: “Número cardinal logo acima de dois; dois mais um”.
Corpos + gêneros + sexualidades. Terno: “Que tem sentimentos afetuosos; que sente ou
desperta afetos”. Sem dúvidas, corpos, gêneros e sexualidades! Triplo, Tríplice:
“Que ou o que contém três vezes a mesma quantidade”. Corpos, gêneros, sexualidades.
Beirando ao infinito. Multiplicado por três. Tripé: “[figurado] Reunião ou conjunto
composto por três coisas, ligadas ou relacionadas entre si por uma ou várias características”.
Definitivamente, Corpos, gêneros e sexualidades. Mas, cuidado! Há especificidades
em cada um! Tribo: “Grupo de pessoas que apresentam características e interesses
comuns”. As Grandes Damas.

***

101

Referência a Um Bonde Chamado Desejo, peça de teatro escrita por Tennessee Williams (1976).

102

Tribalistas, canção do grupo Tribalistas.

136

Para que possam agir, afrouxar as fronteiras que as impedem de arrastar a
vida nos interstícios dos territórios educacionais, As Grandes Damas precisam
entrar em devir-animal, constituir matilha, fazer-se bando. Para tanto, Deleuze nos
ensinou que devir não é “atingir uma forma (identificação, imitação, mimese), mas
encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou indiferenciação”
(DELEUZE, 1997, p. 11). Durante os encontros, o cartógrafo sorrateiramente vigia o
bando que vai se formando. Num devir-animal, “estamos sempre lidando com
uma matilha, um bando, uma população, um povoamento, em suma, com uma
multiplicidade” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 20).
É certo que o cartógrafo quase não pôde vislumbrar esse acontecimento de
início. As Grandes Damas chegaram às suas demarcações no tablado de maneira
unitária, cada qual trazendo seu pedacinho de memória sem muita liga,
ensimesmadas. Eram, nos primórdios, lobas terrivelmente solitárias, isoladas.
Partem de solilóquios tímidos, narrações eremíticas, “eu, “eu”, “eu” até, enfim,
conversarem entre si: “assim como a [Grande Dama]...”; “eu concordo com ela”; “isso
também aconteceu comigo!”; “no lugar dela eu teria feito isso...” (As Grandes Damas,
notas de diário de campo, julho/agosto/setembro/2017). Como pontuado por
Corazza (2006, p. 29), “os modos de vida inspiram maneiras de pensar e escrever;
os modos de pensar e escrever criam maneiras de viver”. Deparar-se com os
biografemas de suas colegas permitiu que essas professoras estriassem geografias
de vida, avizinhando-as do imaginário barthesiano de que “é preciso ler [...] por
cima do ombro daquele que escreve, como se nós escrevêssemos ao mesmo tempo
em que ele” (BARTHES, 1982, p. 72), nessa “amizade necessária ao se tomar uma
vida como matéria” (COSTA, 2010a, p. 112). As Grandes Damas o fazem porque
estão inflamadas por paixões, posto que apropriar-se de um autor, de uma Grande
Dama “é o mesmo que amá-lo; e se existe a possibilidade de amarmos um sujeito
do texto, esse sujeito é sempre disperso: podemos amar traços biografemáticos
desse suposto sujeito; amar pedaços que nos colocam em situações de urgência”
(FEIL, 2010, p. 88). E a partir daqui, diante desses estilhaços de pormenores das
vidas de suas colegas, já não há tão somente eu, mas eu com, a coabitação
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imperativa para chegar naquele ponto previsto por Deleuze e Guattari (2011a, p.
17, grifos meus) em que “já não tem qualquer importância dizer ou não EU. Não
somos mais nós mesmos”.
E que indivíduos excepcionais essas Grandes Damas! Com todas as suas
idiossincrasias foram capazes de forçar esse violento encontro, desses que nos
deslocam do tempo e do espaço, que nos fazem movimentar, criar linhas de fuga,
nos arrastar para o novo... Alento para o não mais preocupado cartógrafo, pois
“por toda parte onde há multiplicidade, você encontrará também um indivíduo
excepcional, e é com ele que terá que fazer aliança para devir-animal” (DELEUZE;
GUATTARI, 2012b, p. 26). Um raio cai sete vezes no mesmo lugar? Sete indivíduos
excepcionais, sete Grande Damas, sete musas inspiradoras! Sete futuras professoras
que, ao se encontrarem, aliançam-se, entram em devir-animal, abrem mão de um
método seguro para enveredar-se numa cartografia que opera experimentando
com a vida.

Foi uma experiência... inovadora. Eu acho que para tudo aquilo que é
novo, que é diferente, que seja prazeroso... eu posso dizer um sim
(Zezita, notas de diário de campo, setembro/2017)
Reflexão pura... Nós só temos noção de certas coisas quando
relembramos, vamos rememorando, passamos a ver aquilo com um
novo olhar, com o olhar do outro. Então foi muito válido (Maria, notas
de diário de campo, setembro/2017).

Sete lobas que “denunciam as pseudomultiplicidades arborescentes”
(DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 23) – “você constrói toda a sua aula para tentar
trazer coisas boas e chegar outro professor e acabar com tudo o que você está se esforçando
para fazer [...], falando que homens são de um jeito e mulheres são de outro, sem exceção”
(Alice, notas de diário de campo, setembro/2017) - proliferam suas memórias,
mestiçam suas narrativas – “se eu pudesse, escolheria a memória de Alice!” (Maria,
notas de diário de campo, setembro/2017) -, enxergam-se no vivido da outra,
traçam linhas em conjunto para constituir novos territórios dentro dos espaços
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escolares – “tem gente que não tem essa “pessoa” ou não tem iniciativa de fazer alguma
coisa para expandir seu pensamento. Então eu acho que nós enquanto professoras podemos
mudar a vida de alguém” (Alice, notas de diário de campo, setembro/2017) -,
povoam-nos com outros devires, outros matizes, cores, linhas, traçados... É em
conjunto que elas recriam suas memórias, que insuflam a vida dentro dos
currículos, contagiam-nos em sua ação docente, apontam o que pode melhorar e o
que há de beleza no mundo. Tudo em função da matilha, como se cada uma fosse,
ela mesma, líder do bando. Resta ao cartógrafo tão somente dançar com os lobos.
E esse bando tem por nome “desejo” pois não há outro que melhor defina
esse conjunto tão múltiplo, rizomático. Entendo que o desejo está precisamente
“nas linhas de fuga, na conjugação e dissociação de fluxo” (DELEUZE, 1996b, p. 18)
que essas lobas rasgam nos numerosos cantos dessa cartografia criada. O desejo
também é aquilo que a ele nada falta, ancorado a um agenciamento que opera; que
é processo, afeto, hecceidade, acontecimento (DELEUZE, 1996b). O desejo “faz
passar estranhos fluxos que não se deixam armazenar numa ordem estabelecida”
(DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 121), é revolução, é revolucionário! O desejo é
construcionista, “constrói máquinas que, inserindo-se no campo social, são capazes
de fazer saltar algo, de deslocar o tecido social” (DELEUZE, 2006, p. 296). Quando
experimentam com a vida e, consequentemente, preenchem a própria potência, As
Grandes Damas alegram-se, liberam alegrias. E o que é o desejo senão “fábrica,
potência, alegria, fundamental para aprender, para pensar, criar, construir,
enfrentar os poderes, as dificuldades da vida, movimentar, deixar passar algo,
produzir alegrias, viver”? (PARAÍSO, 2009, p. 278).
E que engano seria achar que essas lobas são silenciosas, agindo de forma
taciturna na calada da noite. As Grandes Damas querem mais é chamar atenção,
fazem barulho tal qual o bonde chamado desejo de Tennessee Williams. Elas levantam
cartazes – “vamos falar sobre feminismo, mesmo que não seja preciso falar a palavra
“feminismo” em sala!” (Alice, notas de diário de campo, setembro/2017) -, vazam
suas linhas de desterritorialização por meio de seus trilhos múltiplos, estão atentas
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aos encontros com outros indivíduos excepcionais à espreita em alguma ferrovia para
mais outra aliança, para novos devires-animais, novos enxames, cardumes,
colônias, multidões. O maquinista cartógrafo tudo observa, fazendo ele também
parte dessa matilha, satisfeito por essa viagem que parece não ter fim. Já tarde da
noite serena, a prata cintilante do céu resplandece a sua luz sobre um juazeiro e o
cartógrafo se pergunta se a matilha já dorme. Ora, uma cartografia que contempla o
pulsar da vida só pode estanque se ela não mais respirar, se não mais puder
movimentar-se com a vida. E não é que “esse bando103 chamado Desejo ainda anda
por aí, gastando os trilhos a estas horas?” (WILLIAMS, 1976, p. 122).
Esse capítulo é a composição das narrativas das Grandes Damas num
movimento de fabulartistagem semelhante a um jogo de baralho, na qual elas
podem ter em mãos os três áses: corpos, gêneros e sexualidades. Nessa sessão,
analiso as falas dessas professoras em formação no intuito de encontrar vestígios,
traços, marcas de como os elementos dessa trinca de ases podem emergir a partir de
geografias de vida. Concomitantemente a análise das falas dessas musas, há
também composição delas enquanto personagens dessa obra. O movimento dessa
“análise-composição” se dá por meio de três direções aludidas ainda no capítulo
anterior: Desterritorializar, Despalavrear e Cinematografar.

Adaptação de “bonde” para “bando”. Do original: “Esse bonde chamado Desejo ainda anda por
aí, gastando os trilhos a estas horas?” (WILLIAMS, 1976, p. 122)
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[i. Desterritorializar]

“Hoje parei no posto e vi uma coisa pintada na parede. Meio hippie, nem tinha
reparado. Quando eu saí é que me caiu a ficha da frase que estava escrito: “Viajo porque
preciso, volto porque te amo””. A frase dita por José Renato, personagem principal do
longa-metragem Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo bem poderia ser
enunciada por José Renato, a primeira Grande Dama que ascende ao palco dessa
dissertação. Empresto-lhe o pseudônimo de José Renato não apenas para fins de
manter o seu anonimato, mas porque ele, assim como o protagonista do referido
filme, está sempre a falar de sua amada. No traçado de suas reminiscências que vão
pouco a pouco emergindo em nossos ensaios, sua namorada não aceita o posto de
mera coadjuvante; surge impávida, quase como quem reivindica a posição de coprotagonista de sua história. Não é de se estranhar, contudo. Em termos de uma
pesquisa (auto)biográfica, além da vida daquele ou daquela que se permite
biografar, “encontramos tantas outras vidas, assembleias de personagens que
atuam no corpo textual, que o alimentam e que, por vezes, o assombram” (COSTA,
2010b, p. 110).
Em Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, o geólogo José Renato
embrenha-se no sertão em uma pesquisa de campo, e por meio de sua narração em
off ouvimos o monólogo de um homem com saudades de casa. “Chega me canso de
tanto pensar em ti”. Do lado de cá, o professor de Ciências em formação não
demonstra cansaço. Sua amada também mora longe, num município do nosso
estado cuja distância o faz encarar viagens que chegam a durar quase oito horas e
que só podem ser realizadas quando as atividades da universidade permitem fazêlo. A voz do José Renato, tão familiar depois de horas e horas dedicadas à
transcrição das memórias que irrompem em nossos encontros no tablado, quase
que consegue abafar a do José Renato personagem do longa-metragem. Se fecho os
olhos, consigo ouvir a sua entonação grave falando para/sobre a sua namorada
como o José Renato fictício falaria de sua amada - “faltam vinte e três dias e oito horas
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para a minha volta e volto porque te amo” - enquanto conversávamos amenidades com
o gravador ainda desligado. Por trás dos palcos, José Renato versa sobre a distância
que o separa do seu grande amor, os ônibus carinhosamente apelidados de “latasvelhas”, as viagens quase intermináveis...
Deleuze já havia afirmado que o território é propriedade do animal e que
sair dele é aventurar-se (DELEUZE, 2001). A valia do território só é possível de ser
mensurada quanto ao seu movimento de saída, de ruptura, de nomadismo, pois
“não há território sem um vetor de saída de território; e não há saída de território,
ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar
em outra parte” (DELEUZE, 2001). Em devir-apátrida, José Renato e as demais
Grandes Damas traçam linhas de fuga, expandem seus territórios para
afugentarem-se daquilo que as oprimem, que asfixiam suas potências e impedemnas de produzir alegrias, de viver. É pelo desejo que elas traçam essas linhas de
fuga, porque “desejar é delirar” e o “delírio é geográfico-político” (DELEUZE,
2001), o que permite “construir e expandir territórios e faz lutar para desamarrar as
teias que dificulta o fluxo da vida” (PARAÍSO, 2009, p. 284)
E quanta poesia no traçado dessas linhas de fuga... José Renato busca
através da reinvenção de suas memórias um enredo que possibilite sentir-se
plenamente confortável com a imagem que tem de si, ao mesmo tempo que aponta
para o cartógrafo-biógrafo quais são as imagens que possui sobre corpos.

Eu nunca fui fã do meu corpo. Nunca. Sempre me achei gordinho, me
olhava assim no espelho e ficava... “rapaz, eu tenho que emagrecer!”. Só
que eu também nunca tive força de vontade para emagrecer. [...]
Algumas pessoas tentavam, diziam, “mas você não é gordo, você é
fofinho” Outros me chamavam de charmoso, tentavam elevar a
autoestima, sabe? Só que... para mim não caia a ficha. [...] Lembro da
minha época de escola, fiz natação durante seis anos, e durante os seis
anos eu ainda não tinha essa mentalidade de corpo, a questão sexual...
naquela época, era “tanto faz como tanto fez”, fazia natação de boa. Aí
chegou uma época que eu comecei a pensar... “dá não. Não quero ficar
expondo isso para o povo não”. Eu ficava só de sunga lá, na piscina da
escola. [...] aí eu saí da natação. Parei de fazer natação porque eu tinha
vergonha do meu corpo. E até hoje eu não voltei. [...] eu tenho
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vontade sim, de voltar a nadar, um dia. (José Renato, notas de diário
de campo, julho/2017).

A imagem que essa Grande Dama possui quanto ao próprio corpo circunda
entre o biológico e o cultural, posto que “o corpo nasce desse imbricamento entre
natureza e cultura” (ROSA; LIMA, 2011, p. 4). Quanto ao biológico, sublinha-se os
seus quilos a mais, sua dificuldade em emagrecer, a “questão sexual” que o toma de
assalto durante a puberdade. Por outro lado, o cultural revela outros aspectos: as
roupas que o ataviam, ou, particularmente em relação à sua inibição ao vestir uma
sunga, a “falta” de roupas; o emagrecimento como necessidade – “eu tenho que
emagrecer!” – revelando o ideário e o anseio de um “corpo considerado jovem,
produtivo, saudável e belo [...] perseguido por um número infinito de mulheres e
homens do nosso tempo” (GOELLNER, 2007, p. 33); o olhar “pautado na aparência
e rendimento” (GOELLNER, 2007, p. 33) e os significados culturais atribuídos ao
excesso de peso que, “mais que rejeitado, é visto, por vezes, como resultado da
displicência e da falta de cuidado” (GOELLNER, 2007, p. 38-39), constrangendo-o
de permanecer na natação. Dito de outro modo, para além do seu aparato
morfofuncional, o corpo é a “superfície de inscrição dos acontecimentos”
(FOUCAULT, 2017a, p. 65).
Como ciente de que um corpo “é um sem limite de possibilidades sempre
reinventadas e a serem descobertas” (GOELLNER, 2007, p. 29), José Renato
reinventa essa sua memória intentando chegar a um happy ending:

Se eu pudesse escolher alguma memória para transformar em filme,
seria a cena que eu estava narrando. Estou lá, de boa, na piscina... Eu
primeiro retrataria a parte da infância, a parte dos seis anos... [...]
aquela cena introdutória de você pequenininho, sabe? Aí de repente,
pula: “seis anos depois...”. Seis anos depois o cara volta lá na piscina. O
cara, vulgo eu. [...] Ele já está na puberdade, está começando a gostar
de garotas, está começando a se preocupar com o seu corpo porque
está começando a gostar de garotas, está achando que a garota não vai
gostar daquilo que ele está vendo no espelho [...] então eu chegaria na
piscina, aí chega aquela menina que eu sempre fui apaixonado no
ensino fundamental, ela também faz natação. Aí ele tenta chegar nela,
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jogar um papo. Ela sempre conversa, mas virando a cara, assim,
fazendo cara feia... [...] Aí eu fico pensando “não, deve ser alguma coisa
em mim, deve ter alguma coisa errada”. Aí o que acontece? Paro de fazer
natação. Aí no filme, se eu fosse resolver, eu ia... fazer algum outro
exercício que não envolvesse estar expondo o corpo muitas vezes.
Tanto que eu fiz até handball depois. [...] Mas, se na história fictícia
desse certo, eu ia continuar com outro esporte, iria melhorar a
alimentação, ia... tentar ter o corpo que eu achasse satisfatório e aí
depois eu voltaria para a natação. Porque eu teria o corpo satisfatório e
já não teria o problema de mostrá-lo. E talvez... eu espero que não,
mas isso refletiria numa garota me querer. Porque no fundo, eu não
quero que ela me queira pelo meu corpo bonito, eu quero que ela me
queira pelo que eu sou, entendeu? (José Renato, notas de diário de
campo, julho/2017)

Na representação fílmica que realinha sua memória e suas aspirações, José
Renato revela mais detalhes, mais inseguranças e mais imagens sobre corpos do
que quando narrou a sua memória sem a pretensão de tomá-la como passível de
escrita roteirizada. Permite-se escolher uma belíssima atriz para interpretar seu
interesse romântico, mesmo ponderando que talvez fosse impossível a sua feitura
nessa nossa “vida real”, mas negocia: “como a realidade não reflete a ficção...”. De fato,
José Renato está correto: a realidade não reflete a ficção, uma vez que a realidade é,
ela mesma, uma ficção (SILVA, 2001). O ato de reinventar a sua vida num roteiro
cinematográfico não é menos ficcional do que a tessitura de nossas pretensas
“vidas reais”. Não produzimos ficções como algo “que fazemos nas horas de folga
em que não estamos descobrindo a verdade” (SILVA, 2001, p. 5). Produzimos
ficções a todo tempo e sempre. A ação de reviver as memórias num modo fictíficocienticional é só uma maneira particular de ficcionalizar, uma demanda a mais para
nosso imaginário, uma atividade que nos desamarra das teias que nos aprisionam a
mesmidade e a fixidez das identidades cristalizadas, como libélulas no âmbar. E
não é por acaso que o roteiro “ficcional” que José Renato compõe com os vestígios
de suas memórias é ainda mais sinalizador e potente que a sua “narrativa do real”
quanto às interdições que os corpos são submetidos pelo aparato cultural. Uma
escrita fictífica-cienticional de si é capaz de responder às interrogações de Silva
(2002, p. 56) com estrondosos e vibrantes sins: “aumentam [...] nossa potência de
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agir? Fazem vibrar a vida e se renovar? Acionam a diferença, a criação, a
invenção?”.
Portanto, quando alude ao corpo satisfatório, essa Grande Dama aponta para
os regimes que o constroem como tal (FOUCAULT, 2017a): realizar algum exercício
físico, desde que este não envolva “estar expondo o corpo muitas vezes”; e “melhorar a
alimentação”, para só então voltar a nadar e, consequentemente, ostentar o seu
novo, belo e funcional aparato, “porque eu teria o corpo satisfatório e já não teria o
problema de mostrá-lo”. Esse corpo satisfatório que José Renato imagina e toma como
referencial está nos termos do que Foucault havia aludido como um novo
investimento de controle-estimulação do corpo: “fique nu... mas seja magro, bonito,
bronzeado!” (FOUCAULT, 2017d, p. 236). Isso porque em nossa sociedade
contemporânea

“nossos

corpos

são

tornados

espetáculos”

(GOELLNER;

GUIMARÃES; MACEDO, 2011, p. 17) e com “o capitalismo avançado, o corpo se
tornou o lugar ideal para todo tipo de experimento da biotecnologia, investimento
da economia de mercado e principal objeto de consumo” (COUTO, 2007, p. 49).
Consequentemente, antes mesmo de pensar em um corpo ideal para si, esse corpo
satisfatório já foi pensado, fabricado e, por meio de inúmeras pedagogias, veiculado
e ensinado para José Renato.
Em contrapartida, o que podemos esperar que, como professor de Ciências,
José Renato ensine futuramente sobre corpos, gêneros e sexualidades? O que
podemos intuir de sua imagem quanto à um corpo satisfatório em suas aulas de
Ciências, posto que tanto essa como outras disciplinas têm participado
efetivamente “na produção da cultura e dos processos de subjetivação humana”?
(SILVA, 2014, p. 141). Ao passo que um corpo “é único e revelador de um eu
próprio”, ele também pode ser, ao mesmo tempo, um corpo compartilhado e
compartilhável, pois é “semelhante e similar a uma infinidade de outros
produzidos neste tempo e nesta cultura” (GOELLNER, 2007, p. 40). Portanto, ao
desnudar-se através de suas memórias e apresentar a percepção do que é o seu
corpo – ou como deveria sê-lo –, José Renato também aponta para o que, no geral,
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descreve como sendo um corpo – ou o corpo satisfatório. E se “os corpos na verdade
carregam discursos como parte do seu próprio sangue” (BUTLER, 2002, p. 163),
quais seriam as consequências dos discursos evocados por José Renato em suas
aulas, entendendo que a escola é uma das instâncias que também produzem esses
corpos? (LOURO, 2000b). Ora, os corpos arrastam consigo “as marcas dos
significados que lhe são dirigidos por meio de nomeações, classificações,
intervenções” (MAKNAMARA, 2011, p. 46). Portanto, ao nomear e classificar um
corpo satisfatório, o professor José Renato concorre para conferir, por meio dos seus
discursos em sua prática docente, a materialidade desse corpo.
E o que podemos inferir quanto à sua ideia de uma opção pela
homossexualidade

quando,

ao

relembrar

os

discursos

que

tratavam

a

homossexualidade como doença no slogan “cura gay”, José Renato afirma que se
trata, na verdade, “de uma opção da pessoa, então [tem que] deixar destacado que além de
ser uma opção [...], a pessoa tem que ser respeitada pelas escolhas dela”? (José Renato,
notas de diário de campo, setembro/2017). Embora em sua fala ele aponte o
respeito aos homossexuais, Louro (2009) sugere que há perigos circundando essa
imagem da homossexualidade como uma escolha, pois tal ideário invariavelmente
recai sobre os binarismos dos gêneros. Ora, “a normatividade dos gêneros está
estreitamente articulada à manutenção da heterossexualidade. É somente através
da heterossexualidade que noções de oposição e complementaridade dos gêneros
masculino/feminino são garantidas” (LOURO, 2009, p. 140). Oposição que o
próprio professor em formação trata em apontar quando se refere a descoberta de
seus desejos na adolescência:

E como dizia Freud, a gente tende a se atrair pelo que a gente não tem.
Entendeu? Então quando eu comecei a ver aquilo pela primeira vez,
eu fiquei... “nossa...”. [...] então eu acho que foi basicamente nesse
momento que eu talvez tenha tido uma certa consciência do que eu
realmente queria (José Renato, notas de diário de campo,
agosto/2017).
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A “descoberta” do desejo heterossexual apontada por José Renato ocorreu
em aulas de educação sexual na disciplina de Ciências – “todo mundo rindo [...] era a
professora comentando e quando aparecia uma genitália, era uma risada aqui [...] aí as
meninas riam uma hora, os meninos riam outra hora” (José Renato, notas de diário de
campo, agosto/2017). Seu relato me inquietou e me fez imaginar que
posicionamentos foram feitos pela docente no momento dessa aula e que discursos
foram acionados para que José Renato pudesse compreender os nossos desejos
como da ordem da falta, daquilo que não possuímos. Nesses termos, o desejo
heterossexual seria o natural, pois aponta para algo que o sujeito não possui, o
diferente. As sexualidades dissidentes, como sinalizado por José Renato, “é uma
opção”, que embora destoe dessa naturalidade, devem ser respeitadas. Entretanto,
como assinalado por Deleuze e Guattari (2004, p. 31), “nada falta ao desejo, não lhe
falta objeto [...] Não é o desejo que se apoia nas necessidades. Ao contrário, são as
necessidades que derivam do desejo: elas são contraproduzidas no real que o
desejo produz”. Assim, o desejo de José Renato nada teria de natural; trata-se tão
somente uma “reprodução social, enquanto esta pretende domesticar uma matéria
e uma forma genealógica que lhe escapam por todos os lados” (DELEUZE;
GUATTARI, 2004, p. 27).
E o que poderá acontecer quando, em sua prática pedagógica, esse futuro
professor se deparar com outros corpos para além do satisfatório e com as
sexualidades dissidentes, frutos do que ele intui ser uma escolha e produzindo o
desejo por algo que não lhes faltam? É perceptível que, em nosso processo de
escolarização, diversos dispositivos vêm “participando de um processo repetido e
continuado de produção de sexualidades e gêneros que concorrem para a repetição
do mesmo” (SILVA, 2014, p. 147). Logo, se futuramente José Renato continuar
circulando por esses mesmos discursos que aprendera quando de sua vivência
escolar através de experiências em aulas de educação sexual, é possível que,
enquanto professor, não consiga lidar com “os desarranjos, as fraturas, as rupturas
com modos de experiências de sexualidades e gêneros destoantes e diversos”
(SILVA, 2014, p. 147).
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Nesse pavilhão de espelhos em que as Grandes Damas refletem suas
personagens homônimas às personagens cinematográficas, Hermila também entra
nesse processo de desterritorializar. Em contrapartida à protagonista do filme O
Céu de Suely, essa Hermila Grande Dama não intenta o consórcio do seu corpo.
Sabe ela que “é sempre com mundos que fazemos amor” (DELEUZE; GUATTARI,
2004, p. 306), e é justamente aí que reside as semelhanças entre ambas: o desejo
nômade, forasteiro, outlandish, de eterno movimento.

Também tem a coisa de você se identificar com a personagem, né?
Tem um filme que eu amo muito que é Na Natureza Selvagem. [...] Eu
me identifico com o personagem. Tenho vontade de fazer o que ele
fez. [...] Mas eu tinha, eu tenho vontade de sair..., mas é superdifícil,
né? Principalmente sendo mulher. (Hermila, notas de diário de
campo, julho/2017)

Foi nesse processo de atribuir um olhar estrangeiro ao que lhe cerca que
Hermila pode, a partir de seus relatos, se desterritorializar, “abrir-se, engajar-se em
linhas de fuga e até sair do seu curso e se destruir” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p.
323). Ela sabe que isso não vem facilmente, pois sendo mulher “a gente sofre, a gente
é mais vulnerável, querendo ou não, a gente não quer ser vulnerável, mas a gente é”
(Hermila, notas de diário de campo, julho/2017), o que exibe algumas das imagens
que essa Grande Dama possui sobre as questões de gênero. Inicialmente, o tom de
denúncia poderia sugerir ao cartógrafo-biógrafo que Hermila possuiria uma visão
essencialista sobre o que é ser mulher. Entretanto, no decorrer das conversas, A
Grande Dama revela que as imagens que possui sobre as complexas posições de
sujeito demandadas pelas masculinidades e feminilidades nada mais são do que
construções “utilizadas como operadores metafóricos para o poder e a
diferenciação em diversos aspectos do social” (PISCITELLI, 1998, p. 50).
E se gênero é um conceito relacional que investiga “o caráter
fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo” (SCOTT, 1995, p. 72),
Hermila confabula contra esses processos normativos produtores de “corpos,
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distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e
sexualidade” (MEYER, 2007, p. 16). Ao passo que entende as ondas de assédio
como pertencentes do universo feminino (“Vocês nunca sofreram assédio, né? Só a
gente”, pergunta às Grandes Damas do gênero masculino), ela ridiculariza, de
forma um tanto bem-humorada, quaisquer delimitações que suspeitem da
capacidade dos corpos lidos como femininos desempenharem alguma atividade
que exija força física. Quando José Renato narra o dia em que quebrou uma das
barbatanas de baleia que chegaram ao museu em que estagiava, porque “nesse dia
só tinha eu e mais quatro meninas fazendo ponto” (José Renato, notas de diário de
campo, julho/2017) e estas não quiseram ajudar, a contestação de Hermila jorra aos
borbotões: “Mas aí é elas que não quiseram. Não é porque elas não podiam. Eu não sou
assim não! Por exemplo, eu trabalhei na biblioteca e pegava vários livros, fiquei até
musculosa, ó! [mostra os braços] Então, é que elas não quiseram, e não porque elas são
mulheres” (Hermila, notas de diário de campo, julho/2017). Se esse diálogo poderia
soar trivial em sua superfície, revela em seu âmago uma imagem incômoda, porém
referenciada por Haraway (2004), do que é que constituiria uma mulher:

O que faz uma mulher é uma relação específica de apropriação por
um homem. [...] Sexo é uma formação ‘imaginária’ do tipo que produz
a realidade, inclusive corpos percebidos então como anteriores a toda
construção. A ‘mulher’ existe apenas como esta espécie de ser
imaginário, enquanto as mulheres são produtos de uma relação social
de apropriação, naturalizada como sexo (HARAWAY, 2004, p. 225).

Porém, ainda seguindo os rastros de Haraway (2004, p. 219), “o conceito de
sujeito murcha sob o ataque às identidades centradas e às ficções que as
constituem” (p. 219). Isso pois, como já evidenciado na problematização do relato
de José Renato, “toda a verdade e todo o conhecimento não passam de ficções”!
Ficção é “tudo o que existe”, “nossa única atividade”! As ficções “são a nossa vida.
É a vida que nos impele a fabricar ficções. Elas são a nossa verdade. A nossa única
verdade”. (SILVA, 2001, p. 4-5). Assim, as “verdades” construídas e contingentes
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do corpo “se repetem tantas vezes que acabam por parecer naturais e até mesmo
imutáveis” (LOURO, 2017, p. 56).
E se a “verdade” do corpo feminino que se erigiu nos discursos
contemporâneos seria a de um corpo frágil, delicado, vulnerável aos assédios,
Hermila inventa outras “verdades”: seu corpo, a despeito daquilo que poderiam
supor de um aparato feminino, é funcional, forte, vigoroso. Satiriza essas
explicações de uma suposta fragilidade dos corpos femininos que não pairam
numa “tenacidade de seus músculos, pela sua maior ou menor capacidade
respiratória, ou, ainda, pela envergadura de seus ossos”, mas sim no “discurso e
[...] representações do corpo feminino que nesse momento se operam”
(GOELLNER, 2007, p. 31). Hermila sabe que “é fatal ser um homem ou mulher,
pura e simplesmente; é preciso ser masculinamente feminina ou femininamente
masculino” (WOOLF, 1990, p. 127), e inventa novas ficções para aquilo que é
entendido não como um corpo em sua singularidade, mas como o corpo em toda a
sua generalidade a partir de um essencialismo104 categórico. Afinal, o “nosso
sentido de liberdade está intimamente ligado à renovação da imaginação, à medida
que nos reconciliamos com o que somos e com o que desejamos ser como seres
sexuados” (CORNELL, 1995, p. 8).
Mesmo com seu receio latente em disparatar em busca de lugares alhures
devido à sua condição feminina, a professora em devir-forasteira tece um eu com o
personagem que tanto lhe mobiliza, um eu-com-ele, “porque eu me via um pouco nele,
sabe? Essa vontade de sair, deixar tudo...” (Hermila, notas de diário de campo,
julho/2017). Se não lhe é possível, pelo menos no exato momento da escrita
auto(biográfica), perder-se nos rincões do mundo, resta-lhe tão somente descentrar
a si própria, criar novas posições de sujeito inspiradas em seus filmes favoritos e
acionar a reinvenção de suas memórias. E que nem ela, nem o cartógrafo-biógrafo e
nem os que nos acompanham nessa empreitada achem, por um segundo que seja,
que isso é pouco. É fato que Hermila não se desterritorializa no sentido de se
Segundo Silva (2000b, p. 53) essencialismo é a “tendência a caracterizar certos aspectos da vida
social como tendo uma essência ou um núcleo – natural ou cultural – fixo, imutável”.
104
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perder nos recônditos das estradas da vida tal qual a Hermila-Suely ao final do
longa-metragem. Porém, num exercício talvez tão primoroso quanto, a nossa
Grande Dama é capaz de desterritorializar o próprio pensamento, maquinando e
inventando linhas de fuga para tudo aquilo que intenta colmatar sua potência, fixála numa identidade, impedindo-a de agir.

151

[ii. Despalavrear]

A um primeiro olhar, a associação do professor Konrad com o personagem
de mesmo nome do longa-metragem Praia do Futuro parecia bastante óbvia. Em seu
acesso ao cadafalso no primeiro encontro, segurando um capacete em mãos, a
imagem do alemão do filme instantaneamente surgiu na mente do cartógrafobiógrafo. Ainda assim, fui relutante em fazer essa associação tão fácil sem conhecer
mais intimamente o professor e ouvir melhor seus relatos e as suas reinvenções.
Também não queria cair na armadilha de, enquanto biógrafo, fazer uma
comparação rasa em nome de uma semelhança que só faria sentido por conta de
um signo tão banal quanto um capacete ou o andar de moto. O que parecia ser
pouco equivalente – um motoqueiro alemão homossexual na ficção, um professor
nordestino heterossexual em nossa realidade fabular – começou a revelar nos
encontros subsequentes algumas semelhanças mais pontuais e que pode justificar a
escolha desse empréstimo. As “luzes da ribalta” trataram de alumiar as sombras
que poderiam enlaçar as diferenças em prol de uma deserção entre ambas as
figuras.
Foi no ato de desnudar a sua vida de forma tão íntima e concomitantemente
um tanto canhestra que Konrad se fez Konrad: seu modus operandi silencioso de
narrar sua vida, tal qual o homônimo do filme; suas poucas palavras, seu jeito
taciturno, quase como quem não pode revelar nada. Mas o silêncio também fala,
comunica, denuncia. É por meio das palavras que se calam que

opera-se com aquilo que as palavras não dizem. Esse espaço
abandonado de significâncias é como que o terreno recôndito da
despalavra, da palavra ágrafa e sem pronúncia alguma, incapaz de
ocupar o lugar de uma imagem. Se aí existe som, é um som que ainda
não deu liga, que se insinua sozinho, sem nenhum comprometimento
lexical e livre de qualquer sistema fonológico. O encontro com a
despalavra escorre, necessariamente, até uma nova matéria expressiva
em ressonância com o fluxo da vida e as multiplicidades que a
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constituem. É a escrita que traz sua própria coloração, sua própria
sonoridade, seu próprio movimento (COSTA, 2010, p. 17, grifos meus)

É provável que o modo silencioso de Konrad seja por seu modo de ser
sujeito. Mas também é possível que esse silêncio seja contraditoriamente tão
ensurdecedor aos ouvidos do cartógrafo-biógrafo porque a despalavra surge, e não
só para Konrad, no momento em que a trinca corpos-gêneros-sexualidades é
convidada a se fazer presente nas encenações. A trinca se impõe nesse espaço em
que há falas bastante determinadas de um lado – “a homossexualidade não é uma
doença, entendeu? ela é uma... opção” (José Renato, notas de diário de campo,
setembro/2017), anuncia José Renato – e de outro, sussurros que exibem um certo
titubeio em permitir-se pronunciar – “é, é uma opção” (Zezita, notas de diário de
campo, setembro/2017), confirma Zezita, num cochicho quase inaudível. Também
emergem em momentos de incerteza no que falar, como falar, porque falar; a
hesitação em errar os termos - “opção... ops, orientação sexual” (As Grandes Damas,
notas de diário de campo, julho/agosto/setembro/2017), vacilação esta que ocorreu
com quase todas Grandes Damas -, em confundir siglas - “GLS? LGBT? Eu sempre
fico confuso” (Konrad, notas de diário de campo, julho/2017), confessa Konrad -, o
temor em não saber do que se trata...
Cada um desses problemas que emergem dos discursos dessas professoras
em formação são conectáveis com os problemas do que têm sido veiculados a
respeito dos corpos, gêneros e sexualidades no ensino de Ciências. Afinal, é pelos
“discursos proferidos ao longo da história do conhecimento científico” que são
produzidos “nossos pensamentos e verdades sobre nossos corpos” (TAVARES;
CHAVES, 2015, p. 91), sobre o que entendemos como uma sexualidade “normal” e
“aceitável”, sobre o que pode ser considerado o exercício “correto” ou “coerente”
de um gênero. Dito isso, a escola passa a privilegiar justamente essas narrativas
científicas “como forma de contar a história da humanidade; elas ganham
destaque, são hegemônicas nesse espaço, silenciando outras formas de narrar o
mesmo objeto” (FREITAS; CHAVES, 2013, p. 132), de forma que o currículo da
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disciplina de Ciências passa a instituir o que pode ser entendido por “verdadeiro”.
E ao demandar normas, instituir regras, fixar identidades, demolir dissidências,
auferir regras, negar subversões e contrariar-se à inconstância das formas de
vivenciar corpos, gêneros e sexualidades, esse currículo institui sujeitos; os mesmos
sujeitos que, posteriormente, voltam a esse mesmo currículo em suas práticas de
ensino, demandando novos sujeitos a partir de velhos discursos.
Mas o cartógrafo-biógrafo não teme a obstinação do silêncio ou das poucas
palavras, pois aprendeu com Manoel de Barros que “vazios são maiores que os
cheios”105. Despalavrear também é anunciar, é outra forma de arrastar consigo novas
maneiras de manifestar, de desverbalizar através daqueles e daquelas que silenciam
ou hesitam no seu ato de falar. Em vez do verbo se fazer carne, ele se faz imagem;
uma imagem cartográfica. Composta por riscos de vozes taciturnas, traços foscos
que vilipendiam os contornos unívocos, a imagem cartográfica da despalavra traz à
beira da estrada a multiplicidade de possibilidades de formas de como falar.
Despalavrear é, portanto, denunciar: que a diferença entre corpos, gêneros e
sexualidades não têm encontrado lugar nos currículos das licenciaturas; que As
Grandes Damas não encontram em sua formação inicial o insumo suficiente para
lidar com a trinca em sala-de-aula; e que a formação inicial empobrecida nesses
termos contribui para o futuro desses e dessas profissionais e, consequentemente,
dos seus alunos e alunas. Diante de tantos exemplos que apontam para essas
questões, fico com a mais emblemática: quando a Grande Dama Zezita, em dois
momentos diferentes, me indaga: “quando você fala “corpos”, o que você quer dizer?”.

Quando você fala “corpos”, o que você quer dizer? “Gêneros” eu
entendo, mas... [...] Quando você fala “gêneros”, eu entendo, você está
falando sobre isso de que hoje está mudando muito, de não ser só
aquilo para a mulher, não ser aquilo só para o homem... Ou então,
algo pode ser tanto para mulheres, quanto para homens. (Zezita e a
sua dúvida em nosso primeiro encontro, notas de diário de campo,
julho/2017).

105

Poema Os Deslimites das Palavras de Manoel de Barros.
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No contexto de sua pesquisa... qual seria a... quando a gente trata de
“corpos” e de “sexualidade”? Qual seria, bem, a diferença? (Zezita e a
persistência de sua incerteza, em um encontro posterior, notas de
diário de campo, agosto/2017).

Soa inusitado que essa Grande Dama, estudante de Ciências Biológicas e
professora de Ciências em formação inicial, sequer tenha uma noção do que viria a
compreender o termo “corpos”. Corpo é um conteúdo privilegiado no ensino de
Ciências, tendo lugar de destaque nos livros didáticos, nos quais não é incomum
contemplar a temática de sexualidade circunscrita à reprodução e a assimilação das
genitálias externas masculinas e femininas (GONÇALVES; PINTO; BORGES, 2013).
Também é corriqueira a presença nesses livros didáticos da metáfora do corpo
como uma máquina, o qual “não só é retirado de seus contextos culturais como até
sua dimensão biológica é reduzida ao mecânico ou inanimado” (MACEDO, 2007,
p. 49). Corpo também costuma ser o conteúdo mais aprazível para os professores e
professoras que não se sentem à vontade em ultrapassar a “barreira biológica” em
suas aulas, suprimindo os aspectos culturais que os circundam e aquelas temáticas
consideradas “tabus”, como a homossexualidade entre os/as alunos/as (SILVA,
2014). Esses/as profissionais passam a priorizar uma discursividade científica “cuja
genitalidade e os conhecimentos e procedimentos a ela associados não só garantem
um comportamento saudável e o autocuidado do corpo”, como também fixam nos
atributos biológicos (isto é, no caráter sexuado) e “explicam a partir deles aquilo
que é da natureza do homem e da mulher” (RIBEIRO; SOUZA, 2003, p. 73).
O que também me fez estranhar essa indagação de Zezita é pelo fato de que
o corpo é um eixo comumente privilegiado pelas ações pedagógicas da chamada
“educação sexual”. Tal noção está vinculada “diretamente a práticas com enfoque
biológico, higienista, moralista e até mesmo dessexualizado” (RIZZA, 2013, p. 7) da
abordagem da temática da sexualidade nos espaços escolares. Há uma ênfase tão
somente na biologia dos corpos, em detrimento dos aspectos sociais e culturais que
os constituem. Assim, a educação sexual visa tão somente “explicar as doenças
sexualmente transmissíveis, gravidez, entre outros cuidados com o corpo”,
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comumente apresentando-se de formas “essencialistas e universalizantes” (RIZZA,
2013, p. 7). Consequentemente, esse tipo de prática educativa reafirma “os mesmos
objetivos pensados a mais de um século – constituindo-se como uma prática
prescritiva, normatizadora e moralista, preocupada ainda com o controle da
sexualidade de crianças e jovens” (VARELA; RIBEIRO, 2017, p. 14).
Por outro lado, não é de se estranhar a insegurança de Zezita quando os
elementos dessa trinca são postos no plural e passíveis de associação íntima.
Primeiro A Grande Dama expõe que sim, ela sabe o que são “gêneros”, apontando
algo do caráter relacional desse termo, cujas diferenças – o que Zezita infere como
“não ser só aquilo para a mulher, não ser só aquilo para o homem” – são “marcadas e
formadas por práticas discursivas” (BUTLER, 2013, p. 153). Mas ela não consegue
inferir o que é capaz de definir esses “corpos”.

Tal incapacidade remete ao

apontado no capítulo “Quem tem medo de corpos, gêneros e sexualidades” no primeiro
ato dessa dissertação: o acoplamento dessa trinca ainda não é algo maquinado nos
currículos de formação de professores/as. Além disso, esse mesmo levantamento
bibliográfico concluiu que não houve nenhum personagem-texto que pudesse
evidenciar essa trinca em quaisquer cursos de formação inicial, nem mesmo
naqueles voltados à formação docente em Ciências, revelando tão somente
abordagens isoladas.
Posteriormente, a dúvida passa a ser de outra ordem: como seria possível
diferenciar “corpos” e “sexualidades”? A despalavra de Zezita só reforça o ideário
incutido nas pedagogias exercidas pela já mencionada “educação sexual”: um
corpo cujas arestas das sexualidades estão fortemente imbrincadas em sua
morfologia no intuito de fabricar esse aparato iminentemente biológico. Portanto,
torna-se difícil entrever que, embora conectáveis, esses termos possuem as suas
especificidades. Subtraído do caráter cultural que invariavelmente também os
produzem, “corpos” e “sexualidades” são percebidos como uma coisa só, um dado
da natureza, uma acoplagem rígida de corpo e sexo. Como efeito, aprendemos que
os órgãos sexuais são as “zonas geradoras da totalidade do corpo, sendo os órgãos
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não sexuais meras zonas periféricas”, fazendo com que o corpo “só tenha sentido
como sexuado” (PRECIADO, 2014, p. 130). Entretanto, “mesmo conectada ao
corpo”, as infindáveis formas de se vivenciar as sexualidades não podem e nem
devem restringir-se ao nosso aparato morfológico, pois elas envolvem “fantasias,
valores, linguagens, rituais, comportamentos, representações mobilizadas ou
postos em ação para expressar desejos e prazeres” (LOURO, 2007b, p. 210).
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[iii. Cinematografar]

Em seus contributos, Deleuze (1985, 2005) nos mostrou que o cinema “pode
ser visto como campo de experimentação do pensar e uma forma extraordinária de
pensamento”, abrindo a possibilidades de não somente pensar com o cinema, “mas
mostrar que o cinema pensa, inequivocamente por intermédio de seus
realizadores” (VASCONCELLOS, 2008, p. 156). E se é possível “fazer pensar
através do cinema, pela profusão de suas imagens e de seus signos”
(VASCONCELLOS, 2008, p. 156), cinematografar se configura como uma ação de
disparar o pensamento106 das Grandes Damas. O cinema desperta esse pensador
adormecido em todos nós (VASCONCELLOS, 2008) e acalenta nossos medos:
“estranha máquina de produzir sonhos”! (VASCONCELLOS, 2008, p. 156). Não se
trata de evocar um “uso utilitário, propagandístico e normalizador da imagem
visual” (FREITAS; COUTINHO, 2013, p. 481), mas aquilo que nos dispara a pensar,
o que nos violenta e nos desloca ao pensamento , pois “tudo se passa como se o
cinema nos dissesse: comigo, com a imagem-movimento, vocês não podem escapar
do choque que desperta o pensador em vocês” (DELEUZE, 2005, p. 190).
Que dizer de quando As Grandes Damas pensam não apenas a partir do
cinema, mas com ele? Quando prenhes de invenções e artistagens, passam a fabular
novas e até então improváveis configurações do que foi vivido? Quando tomam
emprestado da linguagem cinematográfica seu potencial imagético para reinventar
suas vidas? Aludindo em suas recriações às questões que circundam a trinca
corpos-gêneros-sexualidades, essas professoras de Ciências passam a acompanhar
os ditos de Deleuze (1999, p. 4): “a ciência não é menos criadora. Eu não vejo tantas
oposições entre as ciências e as artes”.
Nesse ato de cavoucar uma linguagem cinematográfica a partir da ação de
rememorar o vivido, Maria tece um registro tão sensível quanto intenso. Em uma
106

Numa acepção heiddegeriana, Deleuze vai nos dizer que “o pensamento só pensa coagido e
forçado, em presença daquilo que ‘dá a pensar’, se há de pensar” (DELEUZE, 1988, p. 238)
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direção semelhante ao da personagem de mesmo nome de O Céu de Suely, A
Grande Dama transgride a ordem dos gêneros ao não se permitir ser bombardeada
pelos estereótipos que cingem a feminilidade hegemônica. Ao elencar quais de suas
memórias seriam aquelas a compor o roteiro de um filme sobre sua vida, Maria
traça a imagem que possui quanto ao que é gênero: “não tem essa coisa ou é de
menino, ou é de menina; é de todo mundo!” (Maria, notas de diário de campo,
julho/2017), coadunando com Louro (2007b, p. 207) ao “colocar-se contra a
naturalização do feminino, e, obviamente, do masculino”.

Meu filme teria essa pegada de... criança, relacionado a meninos.
Porque assim, toda criança tem suas paixonites. E eu lembro que uma
vez, eu tinha uns seis, sete anos e tive uma paixonite. Eu fui dizer para
esse menino da escola que eu gostava dele. Mas... isso foi um trauma
para mim, porque o menino disse que não queria namorar comigo
porque me via como outro menino. Ele disse: “Mas você é outro
menino!”. Então, vem toda aquela questão da masculinidade que as
pessoas atribuíram a mim só porque eu gostava de coisas diferentes,
por eu não gostar de rosa... por eu nem sempre gostar de usar
vestidinho, como menininha arrumada... Então, “Não, você é outro
menino”. Eu acho que faz parte, né? (Maria, notas de diário de campo,
julho/2017).

Respondendo à indagação de Maria ao final de sua fabulação, sim,
definitivamente “faz parte”. Sua experiência dolorosa “faz parte”, seria produto do
fato de que “a natureza humana é um efeito da tecnologia social que reproduz nos
corpos, nos espaços e nos discursos a equação natureza = heterossexualidade”
(PRECIADO, 2014, p. 25). Quaisquer que sejam as subversões que caminhem para
alterar os valores dessa matemática, acabam tornando os seus incautos alvos de
constrangimentos e patologizações. Maria afirmou em nossos encontros ser
heterossexual, e mesmo assim pesou sobre seus ombros os efeitos das normas que
demandam subjetividades generificadas – ou, se pensarmos que “não somos
capazes de visualizar um corpo fora de um sistema de representação sexual
heterocentrado” (PRECIADO, 2014, p. 136), justamente por isso.
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Isso porque gênero está imbricado em “um mecanismo através do qual se
produzem e se naturalizam as noções de masculino e de feminino” (BUTLER,
2006a, p. 70). Tal engenhosa maquinaria opera utilizando a heterossexualidade
compulsória como combustível para continuar a pleno vapor, com vistas na
garantia que um determinado gênero corresponda ao sexo que lhe é atribuído ao
nascer,

e

que

este

indivíduo

generificado

seguramente

professe

a

heterossexualidade (BUTLER, 2001, 2006a, 2016). Porém, “como para toda
máquina, a falha é constitutiva da máquina heterossexual” (PRECIADO, 2014, p.
29), que não produz tão somente o “acidente sistemático” evocado por Preciado
(2014,

p.

30)

quando

alude

às

sexualidades

dissidentes.

A

própria

heterossexualidade pode ser um produto desta falha enquanto norma que a
institui, produzindo seres “acidentais” como Maria que, embora sejam
heterossexuais, não se sentem à vontade com os estereótipos que os circundam
enquanto tais. Dito isso, uma Maria que experimentou todos os dissabores da
trinca corpos-gêneros-sexualidades, pode, em sua futura docência, proporcionar
outras práticas curriculares para além daquelas que “regulam, hierarquizam e
classificam corpos e gêneros na escola” (PARAÍSO, 2016a, p. 208) desfazendo
“esses raciocínios que cortam e separam, [...] e sair por aí na luta para
operacionalizar outros pensamentos no currículo e traçar outros caminhos na vida”
(PARAÍSO, 2016a, p. 227).
Ousar transpor as barreiras impostas ao gênero que lhe é designada ao
nascimento é se deparar com essas inquietações daqueles e daquelas que lhe
cercam, pois “a nomeação do gênero não é, simplesmente, a descrição de um corpo,
mas aquilo que efetivamente faz existir esse corpo” (LOURO, 2007b, p. 209). Assim,
as atribuições designadas aos “sexos naturais” têm uma profunda relação com os
nossos desejos, nossos apetites, nossos prazeres, nossas condutas. Maria não
passou despercebida dessa fragmentação primeira de seu corpo, assim como
ninguém passa incólume: “nenhum de nós escapou dessa interpelação. Antes do
nascimento, graças à ecografia – uma tecnologia célebre por ser descritiva, mas que
não é senão prescritiva – ou no próprio momento do nascimento, nos foi atribuído
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um sexo feminino ou masculino” (PRECIADO, 2014, p. 130). Em Monty Phyton – O
Sentido da Vida, há um esquete em que uma mãe, ao parir, pergunta ao médico: “é
menino ou menina?”, que prontamente lhe devolve: “acho cedo demais para impor
papeis de gênero, não acha?”. De fato, é, embora para muito/as pais e mães não pareça
ser107. Nesse sentido, Chazan (2007) tece um acurado registro de quão generificadas
são as expectativas em torno da gestação e o nascimento dos bebês, no qual a
descoberta do sexo atribuído à um feto se torna o ponto de partida para “uma série
de discursos que, por assim dizer, ‘cristalizavam’ a construção de gênero de cada
feto específico, a partir de noções correntes do senso comum acerca de gênero”
(CHAZAN, 2007, p. 165-166). Portanto, é notável que “nos desenvolvemos, ainda
no útero, em resposta a um fluxo de projeções que ricocheteiam de nós” (NELSON,
2017, p. 105), fazendo com que a subjetividade seja “extremamente relacional, além
de estranha. Nós somos pelo outro, em virtude do outro” (NELSON, 2017, p. 105, grifos
da autora).
Possuindo uma genitália feminina e assinalada ao nascimento como uma
mulher, à Maria não é permitida nenhum tipo de ambiguidade, sendo compelida a,
desde o primeiro suspiro, passar por uma “primeira mesa de operações
performativas” (PRECIADO, 2014, p. 130): É uma menina! É Maria! Terá
determinados prazeres, sentirá fome de determinados apetites, será restringida a
sentir um punhado de desejos, será instigada a performar uma feminilidade
hegemônica! Nessa operação primeira, descosturam incoerências, rasgam as
ambiguidades, numa interpelação que tem como efeito a extirpação de quaisquer
desvios do que se espera desse corpo que não se diz mulher, mas é dito; que não se
fez mulher, mas é feito. Em outras palavras, “a interpelação não é só performativa.
Seus efeitos são prostéticos: faz corpos” (PRECIADO, 2014, p. 130).

E aqueles e aquelas que se furtam de submeterem as crianças às expectativas generificadas desde a
tenra idade são passíveis de sofrer represálias, a exemplo de um casal em Recife que após noticiarem
sua decisão em não atribuir um gênero ao bebê, foram agredidos. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/sociedade/casal-agredido-por-nao-definir-genero-de-bebe-21740503>.
Acesso em: 15. dez. 2017.
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E mesmo assim... Maria já foi confundida com menino! Maria não gosta de rosa!
Maria não usa vestido, babado, saia! O corpo de Maria rompe com códigos,
binarismos, essencialismos. Maria desordena as posições de sujeito demandadas
para o gênero feminino e torce as expectativas evocadas sobre alguém que afirma
ser heterossexual. E de quais formas agirá Maria como professora de Ciências,
frente a sua sensibilidade a partir das espinhosas experiências como uma
desordenadora das expectativas dos gêneros? Será que essa Grande Dama tenderá
a separar meninos e meninas em filas? Dividirá a turma em grupos generificados
em suas práticas de avaliação ou de lazer? Ou ela se afinará a um ideário no qual os
jogos remetem “às competências a serem desenvolvidas igualmente por meninos e
meninas”, as brincadeiras serão de todos/as que queiram “reinventá-las
cotidianamente” e as quadras serão ocupadas “a partir de diferentes objetivos que
não apenas o desenvolvimento da agilidade e da força”? (AUAD, 2005, p. 48).
E quanto aos corpos? Maria irá abordá-los em suas aulas numa expectativa
aprisionada ao fragmentar, ao puramente biológico herdado do pensamento
cartesiano, ou, em contrapartida, comporá junto a eles e a elas um Corpo sem
Órgãos? (DELEUZE; GUATTARI, 2004). Será possível a professora de Ciências
opor-se à “ditadura do corpo organizado em órgãos e sistemas da Biologia”,
vivenciando em sala de aula esse CsO “indiferenciado, amorfo, sem organização,
inconsumível”? (SILVA, 2014, p. 154), que “se liberta do organismo” e que
“comporta vazios e desertos que são componentes do desejo e não fendas, falhas”?
(SILVA, 2010, p. 70). Organismo aqui não é entendido como o corpo em sua
totalidade, mas como “um fenômeno de acumulação, de coagulação, de
sedimentação que lhe impõe formas, funções, ligações, organizações dominantes e
hierarquizadas, transcendências organizadas para extrair um trabalho útil”
(DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 24), que anestesia nossos corpos, adormece
nossos desejos, impede-nos de efetuar potências, de produzir alegrias. Maria bem
sabe, ela própria foi sedimentada por esse organismo que tentou esmagar sua
subjetividade, impondo-lhe formas e modos de ser como um organismo-fêmea, como
um corpo-feminino.
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Portanto, não se trataria de uma guerra aos órgãos declarada pela professora,
caso venha a vivenciar com seus alunos e alunas um Corpo sem Órgãos: Afinal, “o
CsO não se opõe aos órgãos, mas a essa organização dos órgãos que se chama
organismo” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 24). A belicosidade de Maria advém
das “dores e delícias” de saber o que é (ou o que foi imbuída a ser); com o modo como
foi constituída; com as maneiras as quais foi interpelada, subjetivada; com as
expectativas circunscritas ao seu aparato biológico e a qual não se compraz. Uma
saída possível para essa Grande Dama seria trabalhar em sala de aula a partir da
potência desse CsO. Nele “tudo se passa e se registra, [...] tudo está sobre esse
corpo incriado” (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 21), que é atravessado “por eixos
e limiares, por latitudes, longitudes e geodésicas, [...] por gradientes que marcam os
devires e as passagens, as destinações daquele que aí se desenvolve” (DELEUZE;
GUATTARI, 2004, p. 24).
Viver um corpo sem adestramentos e anestesias; um corpo para além dos
“corpos submissos e exercitados, corpos dóceis” (FOUCAULT, 1999, p. 119)
fabricados pela escola (SILVA; PARAÍSO, 2012); um corpo que não cabe nesse
construto fisiológico, hormonal, endócrino e na sequenciação células-tecido-órgãossistema-organismo; um corpo que vive, sente, experimenta, deseja, produz, afeta e é
afetado, é atravessado por devires, transgride essencialismos, abre-se para novas
sensações... Não é um trabalho fácil para Maria, posto que “nas salas de aulas, o
corpo com órgãos esbarra-se no corpo sem órgãos. E os abalos108 se instauram entre
os corpos” (SILVA, 2010, p. 179). Mas Deleuze e Guattari (2012a) garantem a essa
Grande Dama: “Encontre seu Corpo sem Órgãos, saiba fazê-lo, é uma questão de
vida ou de morte, de juventude e de velhice, de tristeza e de alegria. É aí que tudo se
decide” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 13, grifos meus). É aí que a vida pode ser
encontrada nos mais recônditos dos interstícios de um ensino de Ciências que,

Segundo Silva (2010), a ideia de abalo é pensada através de textos de Félix Guattari e Sueli Rolnik e
é tomada “no sentido de que o corpo se produz continuamente numa composição de “estados
inéditos” que vão se constituindo num fluxo permanente entre um corpo e vários outros” (SILVA,
2010, p. 19).
108
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cansado do organismo, vê-se envolto em poesia, em produção de alegrias, em
potência de vida.
E quanto às sexualidades? Quando surge em cena como uma garota
heterossexual que não se satisfaz com a feminilidade hegemônica, essa Grande
Dama nos mostra que a heterossexualidade é “uma paródia de gênero sem original
na qual as posições de gênero que acreditamos naturais (masculinas ou femininas)
são o resultado de imitações submetidas a regulações, repetições e sanções
constantes” (PRECIADO, 2014, p. 91-92). Portanto, se a heterossexualidade não
existe em si mesma de forma plenamente natural e se suas identidades são “tão
construídas e ‘não originais’ quanto as suas imitações” (SALIH, 2015, p. 94), Maria
não a subverte como uma ordem que a ela foi prescrita naturalmente. Mas, em seu
exercício de rearranjar os códigos instituídos a essa posição de sujeito, evidencia
que essa é apenas mais uma maneira de afirmá-la enquanto construída
culturalmente e, portanto, sujeita a “processos tortuosos e sempre inacabados”
(MAKNAMARA, 2011, p. 45).
E mesmo que a heterossexualidade qualifique “um corpo para a vida no
interior do domínio da inteligibilidade cultural” (BUTLER, 2013, p. 155), esta não é
capaz de, por si só, solapar a matriz excludente que termina por instituir os corpos
abjetos, aqueles que não se conformam às normas dessa mesma inteligibilidade. Os
corpos abjetos são aqueles corpos “cujas vidas não são consideradas ‘vidas’ e cuja
materialidade é entendida como ‘não importante’” (BUTLER, 2002, p. 161). A
despeito da heterossexualidade que, instituída como norma, parecia ser o suficiente
para não causar problemas a Maria, essa Grande Dama sofre por desordenar o que
foi instituído como próprio do universo feminino, como designado ao seu gênero.
Isso porque o gênero não tem outra finalidade que não a sua “sobrevivência
cultural”, e quem “não “faz” o seu gênero corretamente é punido pela sociedade”
(SALIH, 2015, p. 94) – o que a professora exibe tão impetuosamente através de seus
biografemas: “eu fui muito masculinizada desde criança por causa disso. Diziam que “ah,
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ela gosta de filme de herói, não gosta muito de boneca, gosta mesmo de coisa de menino”
(Maria, notas de diário de campo, julho/2017).
Por outro lado, as insidiosas dinâmicas de gênero se deram de forma
diferente para Alice, mas não menos normatizadora. Essa Grande Dama aponta
que em sua casa, diferentemente do que houve com Maria, não houve nenhum tipo
de intervenção ou constrangimento. Tampouco foi necessário que alguém de sua
família verbalizasse que ela era uma mulher e/ou ditasse quais comportamentos ela
deveria ter enquanto sujeita descrita como feminina: “Não lembro se houve algum
momento em que disseram “você é menina, então tem que fazer isso ou aquilo”. Mas ao
rememorar que “quando eu era muito pequena, meu cabelo era muito bonito e enorme,
tinha as pontas bem douradinhas e era o xodó de todo mundo”, Alice aponta que passou a
associar o comprimento do cabelo como algo específico a cada gênero, sem que
ninguém lhe intuísse para tanto – “eu pensava “eu tenho o cabelo grande e o meu irmão
tem o cabelo pequeno”, então passei a olhar todo mundo com o cabelo grande como mulher”
(Alice, notas de diário de campo, agosto/2017).
O relato de Alice mostra como a subjetividade pode ser vista como uma
“dobra”, a “interiorização do lado de fora [...] Dentro como operação do fora”
(DELEUZE, 2005b, p. 104). Nesse processo de “dobradura da linha” (DELEUZE,
2013, p. 144) em que “um dentro [...] seria apenas a prega do fora, como se o navio
fosse uma dobra do mar” (DELEUZE, 2005b, p. 104), despoja “o Sujeito de toda
identidade (essencialista) e de toda interioridade (absoluta)” (DOMENÈCH;
TIRADO; GÓMEZ, 2001, p. 129). Logo, não é que haja uma essência que faça Alice
espontaneamente “se sentir” mulher sem que ninguém a inteire disso, safando-a de
constrangimentos e, consequentemente, colaborando para a existência de uma
“natureza feminina” que nasce em todos os corpos assinalados como fêmeas. Na
verdade, isso que chamamos por “interioridade” nada mais é do que essa
“superfície

descontínua,

uma

espécie

de

dobramento,

para

dentro,

da

exterioridade” (ROSE, 2001, p. 49). Portanto, se somos ““montados” por práticas
heterogêneas”, produzidos “de formas muito particulares e específicas” e
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constituídos/as “pelos diferentes textos a que temos contato, pelas diferentes
experiências que vivenciamos” (PARAÍSO, 2006, p. 4), podemos afirmar que
“incorporamos as marcas de uma cultura” (MAKNAMARA, 2011, p. 59), que não
se furta de nos mostrar de que modos devemos agir e pensar como seres
generificados e sexuados que somos. Passamos a ser nós mesmos essa dobra,
“pondo dentro de nós a exterioridade, agora interioridade” (SANTOS, 1997, p. 85).
Mas o que há por trás da inocência de uma relação entre comprimento de
cabelo e gêneros feita por uma criança e a futura docência de Alice? Caso a
professora em formação opte por continuar, em sala de aula, nessas expectativas
dicotômicas que dizem o que é próprio de um corpo feminino e o que é próprio de
um corpo masculino, ela terminaria por perpetuar a produção generificada dos
corpos nas escolas (REIS; PARAÍSO, 2014). Porém, para alívio do cartógrafobiógrafo, a própria Grande Dama trata de evidenciar que esse imaginário já foi
desfeito com as suas experiências posteriores. Ao rememorar os momentos
emblemáticos em que sentiu a trinca corpos-gêneros-sexualidades sendo acionada
em suas vivencias escolares – a exemplo da ocasião em que se sentiu objetificada
por uma fila de meninos que se reuniram no recreio para olhar e classificar o corpo
das transeuntes – Alice usa do passado para tecer previsões para o seu futuro
docente e como se vê nas expectativas de lidar futuramente com essas temáticas em
sala de aula:

Eu me conheço. Eu sei que quando eu for dar aula, vai ser um assunto
que eu vou sempre estar tratando. Sempre. Porque eu fico
desesperada quando eu vejo que as pessoas não estão tendo acesso
àquilo que elas poderiam estar tendo. [...] E eu vou sempre estar
colocando isso nas minhas aulas, todas as aulas [...] “Vamos falar sobre
feminismo!”, mesmo que não seja preciso falar a palavra “feminismo”
em sala. Eu vou dar um jeito de encaixar isso em tudo (Alice, notas de
diário de campo, setembro/2017).
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Mais outras linhas de geografias de vida vêm a somar com todas as que já
foram estriadas nessa cartografia. Dessa vez, franqueio a voz a Violeta, A Grande
Dama mais fascinada com a sétima arte. Em nossos encontros, essa professora
tratou de sempre trazer à tona algum longa-metragem como referência àquilo que
estava em pauta no momento. Mesmo com toda a sua afeição ao Cinema e
enquanto uma ávida consumidora desse artefato, não se manteve resignada e
criticou

as

problemáticas

que

encontra

na

linguagem

cinematográfica,

principalmente quanto às pobres representações de posições de sujeito
demandadas pelas personagens femininas. “Eu acho que é uma questão cultural de
que nos filmes, é sempre o marido que tem que defender a mulher [...] É sempre assim, ou
acham que as mulheres são desequilibradas ou acham que as mulheres são indefesas”
(Violeta, notas de diário de campo, julho/2017). Quando passa a ser questionada
por Hermila se não seria melhor uma personagem feminina ser representada como
desequilibrada do que como indefesa, Violeta pontua:

Mas porque não pode ser uma pessoa equilibrada que faz as coisas
corretamente? [risos] Essa é a questão. Porque a maioria dos homens,
nos filmes, são equilibrados. Protagonistas masculinos são sempre
equilibrados, ele é quem salva a galera, ninguém salva ele.
Normalmente... Ele que dá um jeito (Violeta, notas de diário de
campo, julho/2017).

Violeta parece não se satisfazer com esse binarismo, passando a questionar
essa “formação do sujeito no interior das estruturas de poder sexuadas e
generificadas” (SALIH, 2015, p. 18) e desejando contemplar outras posições de
sujeito que não evoquem tão somente a mulher como indefesa ou desequilibrada.
Quando as posições de sujeito demandadas nas representações cinematográficas
são sufocadas por esse “ou” limitante, nos privamos do caráter rizomático da
multiplicidade, subtraindo o “e” e valendo-nos mais dessa “lógica binária
conectada ao “ou”” (MEYER, 2014, p. 59). Assim, os discursos dos filmes
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produziriam modos de ser essencialistas para as suas personagens, arborizando e
colmatando as multiplicidades. Com isso, Violeta se sente combalida com os corpos
femininos representados através de estratégias de sedução - “é como se fosse um jogo,
[...] usam isso como uma arma” (Violeta, notas de diário de campo, julho/2017) - jogos
esses cuja tendência, ao olhar da Grande Dama, permite em suas partidas tão
somente jogadores heterossexuais.
As aflições de Violeta foram pouco a pouco se dissolvendo quando ela se
deparou com outras possibilidades quanto às representações de corpos, gêneros e
sexualidades no Cinema de Retomada. Sentiu-se confortável com o casal de
Tatuagem dançando com os corpos colados, afirmou que o primeiro beijo dos
adolescentes em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho “me passa uma calma...” e se revoltou
com a cena de O Céu de Suely em que a responsabilidade de um filho recai tão
somente nas costas da jovem mãe: “O homem é mais inconsequente, ele tem a liberdade
de ser mais inconsequente. Já a mulher, como ela vai arcar com a responsabilidade, precisa
ser mais consciente” (Violeta, notas de diário de campo, agosto/2017). A imagem
quanto ao gênero dessa futura professora dialoga com Soares (2009) quando essa
autora mostra que características postas como “juvenis” são fortemente
atravessadas por gênero, de forma que atributos como “confusão, indefinição,
irresponsabilidade, transgressão e impetuosidade” (SOARES, 2009, p. 105) são
inerentes ao masculino.
E é por não se sentir contemplada pelas posições de sujeito dos filmes que
consome que Violeta (re)cria seu próprio roteiro cinematográfico. Utiliza como
mote uma memória que lhe causou tanto descontentamento quanto à imagem que
possui sobre o próprio corpo. Assim como a memória de José Renato, o roteiro
fabulado por Violeta é revelador quanto à imagem que essa Grande Dama possui
em relação não só ao seu, mas aos corpos em geral. A diferença entre ambos é que
Violeta depreende que o corpo não é apenas construído culturalmente, mas que
também há uma gama de pedagogias interferindo, interpelando e pleiteando por
essa construção.
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A cena do filme seria... acho que uma cena curta. Uns 20 minutos ao
longo dessas fases da minha infância, de ficar magrinha, gordinha, e
das pessoas criticando... “não, ela está muito magra”. Eu ainda lembro
da cena do meu pai indo me apresentar para os meus tios do Rio de
Janeiro, “não, ela está assim magrinha, mas é porque ela ficou doente, ela não
é assim não”, como se estivesse justificando o porquê de eu estar
magra. Nossa, essa cena me marcou muito. Acho que seria isso...
Pensei numa atriz que poderia fazer... Não sei, mas uma atriz normal.
Nem uma pessoa estupidamente bonita. Pessoa... com cara de “gente
normal”, não hollwoodiana. [...] seria um filme que mostrasse isso, eu
querendo ser vista como normal, mas passando essas fases. Até hoje
em dia. A música para tocar na cena? Não sei... Alguma do Oasis?”
(Violeta, notas de diário de campo, julho/2017)

A Grande Dama põe seu corpo em evidência no intuito de afrouxar as
delimitações que circunscrevem as representações de um corpo feminino. Nesse
sentido, para Preciado (2014, p. 26), o corpo é “um texto socialmente construído,
um arquivo orgânico da história da humanidade [...] na qual certos códigos se
naturalizam, outros ficam elípticos e outros são sistematicamente eliminados ou
riscados”. Logo, “longe de ser neutra, a percepção e a descrição do corpo é um
enunciado interpelativo performativo, e a linguagem que parece simplesmente
descrever o corpo efetivamente o constitui” (SALIH, 2015, p. 112-113). E embora
esteja se referindo à constituição de um corpo sexuado, a percepção de Salih (2015)
também é cabível nos termos postos por Violeta, pois tão logo teve o seu corpo
descrito como “magro” pela preocupação de seus pais em justificá-lo numa
apresentação em família, o corpo dessa Grande Dama foi constituído como tal. E
assim como os efeitos da nomeação de gênero são para toda uma vida, não foram
poucos os momentos em que Violeta apontou, por meio do acionamento de suas
memórias, não se sentir confortável com seu aparato morfocultural:

Eu acho meio estranho... [...] Eu acho que peguei isso! Devo ter
pegado porque todo mundo diz que eu sou bonita, mas eu não acho.
Eu me acho meio estranha. [...] Aí as vezes eu não vou para a praia
porque eu não quero, não gosto de usar biquíni... Não, não sei...
Porque como meus pais, eles querem que eu ande coberta da cabeça
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aos pés. Se eu tivesse como usar uma burca, eu com certeza usaria
uma burca. Mas... é calor [risos]. (Violeta, notas de diário de campo,
julho/2017)

Não foi apenas o seio familiar que ensinou (“eu acho que peguei isso!”) a
Violeta o que seria um corpo sadio, um corpo normal, um corpo adequado; um corpo
desejável, aceitável; um corpo jovem, esguio, produtivo. E embora todos esses adjetivos
sejam “referências transitórias”, é imprescindível notar que eles “não perdem seu
poder de excluir, inferiorizar e ocultar determinados corpos em detrimento de
outros” (GOELLNER, 2007, p. 33). Os artefatos culturais que consumira ao longo
de toda a vida também lhe ensinaram, uma vez que eles “terminam por incorporar
e produzir significados, saberes e valores que concorrem para processos de
subjetivação” (MAKNAMARA, 2016, p. 196). Os filmes que avidamente assistiu, as
séries de TV que consumiu por horas a fio, os livros cujas páginas foram
“devoradas”, as páginas de websites que frequentou... Todos esses e inúmeros
outros artefatos são verdadeiras “máquinas de ensinar” (GIROUX, 2001), lhe
fazendo refletir que “ao ponto de vista da maioria das pessoas, [...] elas querem ser
saradas. Porque elas assistem, veem, leem muitas coisas que dizem que aquilo é um padrão
de beleza, então as pessoas querem mostrar esse padrão” (Violeta, notas de diário de
campo, julho/2017).
A Grande Dama assume o caráter pedagógico dessa miríade de dispositivos
e apreende que quando um discurso sobre o corpo é evocado num determinado
aparato midiático – “muitas coisas que dizem que aquilo é um padrão de beleza” – seus
“espectadores” passam a internalizá-lo – “então as pessoas querem mostrar esse
padrão”. Isso porque “diferentes marcas se incorporam ao corpo a partir de
distintos processos educativos” que dizem de/para/sobre nossos corpos, “por
vezes, de forma tão sutil que nem mesmo percebemos o quanto somos
capturadas/os e produzidas/os pelo que lá se diz” (GOELLNER, 2007, p. 29).
Potencialidades que essa Grande Dama exibe para suas futuras práticas de
ensino, ao inferir que um corpo não prescinde dos discursos, aparatos e tecnologias
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que o constitui como tal. E em se tratando de uma profissional cuja disciplina que
lecionará tende a lidar diretamente com conteúdos que circundam os corpos, os
gêneros e as sexualidades, tal compreensão se faz muito bem-vinda: afinal, “uma
noção singular de gênero e sexualidade vem sustentando currículos e práticas de
nossas escolas” (LOURO, 2003, p. 44). Porém, ao depreender que inúmeras outras
instâncias concorrem para a produção dessa trinca, Violeta exercita a reinvenção
desses currículos e dessas práticas singulares a partir do desejo que apontou desde
o primeiro encontro: em arrastar a sétima arte para sala-de-aula. Em suas próprias
palavras, A Grande Dama confessa: “filmes me ensinaram muito!” (Violeta, notas de
diário de campo, julho/2017), no momento em que seu colega Konrad intercedeu
por algo que o ajudasse a melhor compreender as dinâmicas dos gêneros e das
sexualidades dissidentes. “Assista filmes!” (Violeta, notas de diário de campo,
julho/2017), prontamente indicou a professora em formação. Essa não-intimidação
da Grande Dama quanto às lacunas do currículo de sua licenciatura me fez
perceber que ela não se satisfez em ficar numa posição resignada. Logo, ao se
deparar com as barreiras em sua trajetória acadêmica, acionou outros currículos
que pudessem suprir suas demandas, chegando ao currículo do cinema. Viagem
sem volta... Enamorada por esse artefato, agora quer compartilhar a quão poderosa
foi a sua experiência. No momento, pode compartilhar com seu colega, aflito pela
necessidade em entender mais sobre os corpos, os gêneros, as sexualidades.
Futuramente, com seus alunos e alunas, transpondo as rígidas singularidades dos
currículos formais, transgredindo os ideários de masculinidades e feminilidades,
abrindo espaço para as diferentes formas de se vivenciar as sexualidades...
E se a mim fosse designado dirigir a cena em que Violeta reconstrói suas
memórias que lhe causaram tanto constrangimento e inquietação quanto ao seu
corpo, eu atenderia aos seus desejos e incorporaria Oasis na trilha sonora de seu
filme. E se “todas as estradas que levam você até lá são tortuosas”, se “todas as luzes que
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iluminam o caminho nos cegam”, “há muitas coisas que eu gostaria de dizer a você”109,
Violeta (e as demais Grandes Damas): “O corpo é uma razão em ponto grande,
uma multiplicidade com um só sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um
pastor” (NIETZSCHE, 2016, p. 45). Sê o teu corpo!

Entre insurgências e normatizações

O cartógrafo-biógrafo termina essa incursão no mínimo intrigado. Percebeu
que há linhas de fuga irrompendo nas geografias de vida: Eu quero fugir daqui, e se
não posso, fujo das normas que submetem meu corpo a uma imagem de fraqueza e
impossibilidade!, poderia me dizer Hermila, apátrida de territórios e também de
gêneros. Vamos falar sobre feminismo! (Alice, notas de diário de campo,
setembro/2017), interpelou Alice, preocupada com o prosseguimento das
atividades na escola em que estagiara. Eu não preciso ser, digamos, o estereotipozinho
que todo mundo monta para que eu seja! (Maria, notas de diário de campo, julho/2017),
rebelou-se Maria, a “rebelde com causa”, inspirada em sua heroína favorita e que
lhe possibilitou uma representação diferente das comumente evocadas no cinema.
Notou também o afloramento de poderosas imagens a partir das linhas
constitutivas nessas memórias geografadas: um corpo funcional que subverte a
fraqueza e cria novas “verdades” para o corpo feminino; a transgressão de que as
coisas prescindem aos gêneros, eliminando as naturalizações das distinções
subsumidas aos corpos sexuados - “não é de menino, ou é de menina; é de todo mundo!”
(Maria, notas de diário de campo, julho/2017), aponta Maria, complementada por
Zezita quando define os estudos de gêneros como uma forma de evidenciar “não
ser só aquilo para a mulher, não ser só aquilo para o homem” (Zezita, notas de diário de
campo, julho/2017).
“And all the roads that lead you there were winding/ And all the lights that light the way are blinding/
There are many thing that I would like to say to you”. Trechos de Wonderwall, canção da banda britânica
Oasis.
109
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Mas o cartógrafo-biógrafo também deu flagrante de normatizações, de
imagens sobre a trinca que se esbarram em ideários essencialistas: o corpo
satisfatório que José Renato almeja; o corpo estranho que Violeta enxerga em si; a
ideia de homossexualidade como opção que José Renato enuncia e Zezita confirma em
um de nossos encontros... Que podem, essas Damas, fazer em sala de aula em
posse desses pensamentos, julgamentos e desejos?
É preciso focalizar que nesse embaralhamento das cartas postas às mesas,
apenas Maria se viu diante de uma trinca de ases. Ela foi a única dentre as sete
Grandes Damas cartografadas que conseguiu alçar aos corpos, gêneros e
sexualidades a inteligibilidade de se tratar de elementos que, embora haja
especificidades próprias, são conectáveis. Ao se depararem com uma cena
aparentemente banal de um personagem urinando em um filme, cada uma das
Grandes Damas foi sugerindo qual dos elementos da trinca fazia parte daquele
universo, quando Maria declara: “eu acho que as três estão entrelaçadas!”. Indagada
sobre o que a levava a pensar assim, a professora pontuou: “Nós construímos nossos
conceitos de gêneros, sexualidades, corpos, não só pela questão biológica, mas também pela
questão social. [...] Mulher também é uma construção social. Tudo que a mulher usa, tudo
que a mulher é, assim como o homem também, a gente construiu isso junto com a
sociedade” (Maria, notas de diário de campo, agosto/2017).
E que ninguém suspeite desse obstinado cartógrafo, que enamorado pelas
potências dos ditos dessas professoras, haveria recortado de sua cartografia as
“linhas de silêncio”. Sem se furtar de enxergar potencialidades nesse traçado cujos
fios surgiram quase que imperceptíveis, é certo que por muito pouco o nosso
intrépido cavalheiro não conseguiu enxergar – e ouvir – alguma serventia ali. Mas
quando se debruçou sobre esse plano composto por linhas que lhe soavam
inaudíveis, pode sentir a presença de vibrações internas, moleculares, solicitando
um pouco mais de atenção. As linhas que lhe apontaram os silêncios, os não-ditos e
as hesitações das futuras professoras lhe fez inferir que quando a formação inicial
dessas Grandes Damas emudece quanto às possíveis maquinações entre corpos,
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gêneros e sexualidades, tampouco elas poderão exprimir significados por meio de
suas palavras. E se não há sons reverberando na concha acústica, As Grandes
Damas falam por meio da despalavra.
Em se tratando de uma formação que não intente as discussões possíveis
quanto à essa referida trinca de ases, a despalavra é traduzida, futuramente, em sons
caóticos de incompreensão, intolerância e opressão para aqueles e aquelas às
margens das expectativas dos corpos, gêneros e sexualidades. E como Konrad
afirmou em um dos encontros, “eu tenho muita dificuldade para entender esses termos,
essas temáticas... eu acho complexo... porque ninguém me ensinou, se você quiser aprender,
você tem que buscar, né?” (Konrad, notas de diário de campo, julho/2017), o que só
reforça a despalavra como consequência direta desse silêncio na formação inicial.
Resta as professoras explorarem a trinca ““por fora” dos currículos oficiais,
pensando esse artefato por meio “de outras metáforas, para concebê-lo de outras
formas” (SILVA, 2016, p. 147).
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[Post-Scriptum: “Você pode iniciar a
marcha...”]

O intenso veludo vermelho-sangue das cortinas ainda estava impregnado
em meus olhos. O espetáculo chegara ao fim. E bem ali, no meio da plateia e
completamente encantado com o que havia visto, estava eu, o cartógrafo-biógrafo.
Ao meu lado, após encontrar um espaço na multidão, estava sentado o Feiticeiro da
Diferença. É bem possível que alguém da plateia argumente que esse encontro se
deu aos “45 do segundo tempo”, que o Feiticeiro chegou atrasado nesse espetáculo
ou que ele só sentou ao meu lado quando a poltrona ficara vaga. Qualquer que seja
a “verdade” – e já bem sabemos que “as verdades não são encontradas, as verdades
são produzidas” (ZORDAN, 2005, p. 267) -, é notável que, de uma maneira ou de
outra, o pensamento desse intempestivo mago já estava incrustrado na minha
escrita antes mesmo dele me ser apresentado formalmente através dos/as seus/suas
comentadores/as.
Ao nosso redor, inúmeros/as outros/as interlocutores/as desse feiticeiro, tão
sedutores/as e desconcertantes quanto ele, aplaudiam de pé a encenação.
Alguns/mas deles/as chegaram antes mesmo do espetáculo se tornar espetáculo, da
perspectiva pós-crítica ser adotada ou o pensamento deleuziano me ser sugerido.
Sopraram aos meus ouvidos, me ofereceram poderosos escritos inspirados por esse
pensador e me deixaram faminto. Depois desse ritual antropofágico juntamente às
minhas Grandes Damas, me senti saciado. O espetáculo acabara. Será mesmo?
As Grandes Damas partiram. Eu, contudo, fiquei. E em minha inquietação
febril, fui maquinando cada um dos nossos encontros, acessando as minhas
memórias, ouvindo os áudios das gravações das reuniões desse bando chamado
desejo, lendo os diários de campo, me deliciando com as suas fabulartistagens... Me
encontrei diante de um turbilhão de ideias, absorto pela fabulação dessas Grades
Damas, emocionado com a capacidade dessas professoras em formação
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desnudarem de forma tão íntima as suas vidas. Me vi em estado de êxtase com a
forma em que seus biografemas foram saltando às vistas, compondo novos
territórios, criando linhas de fuga. Por outro lado, também me agitei com as
lacunas a serem preenchidas, com os flagrantes de normatizações que dei quando
de nossos encontros. Em suma, me encontrei em um estado paradoxal de receio e
encorajamento com os resultados dessa encenação.
Mas relembrado por Leonard Cohen que inspirou a escrita do primeiro
capítulo que abre essa dissertação, tenho que há uma falha em tudo, mas que é assim
que a luz entra. Tal falha não se resume tão somente ao currículo do Cinema de
Retomada. Há falhas nas imagens evocadas por essas futuras professoras, seja em
corpos, gêneros e/ou sexualidades, que surgem em seus discursos: quando, por
exemplo, José Renato afirma que a homossexualidade é uma opção; ou quando
Zezita não consegue distinguir “corpos” de “sexualidades”; ou quando Violeta
discorre sobre o seu “corpo estranho”. Como apontei no levantamento bibliográfico
que realizei no segundo capítulo dessa dissertação, não houve um trabalho sequer
que intentasse a conexão dessa trinca, seja na disciplina de Ciências, seja em
quaisquer outras disciplinas. Esse argumento poderia corroborar para a existência
dessa falha – e definitivamente o faz -, mas desejo continuar seguindo a canção de
Leonard Cohen: “não se apoie naquilo que passou/ ou naquilo que está para vir”. Sigo no
presente, naquilo que irrompe nesse espetáculo, no que me faz movimentar o
pensamento e o que é capaz realinhar os desejos de um pesquisador afeito à vida
com os desejos dessas musas que permitiram biografar-se.
Então sim, é certo que há falhas! Mas não se trata de uma falha da ordem de
algo que falta, que é ausente. As Grandes Damas não se contentavam em
simplesmente “não saber”. Quando as falhas atravessavam as falas dessas futuras
professoras, elas próprias demandavam um currículo que as impedissem de serem
arrastadas pelo silêncio, pela despalavra, pelo hiato que há no currículo do seu
curso de formação. Uma saída que essas Grandes Damas encontraram foi acionar o
currículo do cinema, com as luzes da sétima arte atravessando essas rachaduras
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nos currículos e nos seus discursos. E como um currículo é “cruel com tudo o que já
foi pensado, dito, escrito, sentido, embora amoroso com tudo que inventa”, ele “dá
provas de outras interações [...] e vive cada instante em relações de devirimoderado ao invés de estados curriculares” (CORAZZA, 2003, p. 134). E se o que
há no currículo do curso de formação inicial dessas Grandes Damas é cruel no
sentido de colmatar as suas falas quanto à intersecção entre a trinca corposgêneros-sexualidades, aquilo que é, em contrapartida, acionado pelas futuras
professoras é terno e cheio de afecções. Nesse sentido, a voz de Violeta ainda ressoa
em meus ouvidos, quando essa Grande Dama indica o currículo do cinema ao seu
colega que tem dificuldade em compreender as nomenclaturas corretas (LGBT?
GLS? O/a travesti? Opção ou orientação sexual?), as sexualidades dissidentes e as
conflitantes normas de gênero: “Assista filmes! Filmes me ensinaram muito!” (Violeta,
notas de diário de campo, julho/2017). Violeta, assim como outras Grandes Damas,
é uma viajante-curriculista. Nas estradas dos corpos, gêneros e sexualidades,
chegou a um currículo que dialoga com suas falhas, que lhe produz alegrias, que é
capaz de ensinar aquilo que não encontra em seu curso de formação. Inicialmente,
o meu trabalho enquanto cartógrafo-biógrafo era tão somente investigar as
imagens demandadas por essas sujeitas no tocante a trinca corpos-gênerossexualidades a partir de suas memórias. Saí desse espetáculo com mais ouro nas
mãos do que pensei que pudesse carregar.
E tem um pouco da cigana de Antes do Amanhecer no trabalho de um
cartógrafo-biógrafo. Em uma análise projetiva, passei a prever as potencialidades
das imagens dessas Grandes Damas em suas futuras práticas de ensino como
professoras de Ciências. Temi, por exemplo, a imagem de “corpo satisfatório” ou
do desejo heterossexual como norma que aponta para aquilo que nos falta numa
possível aula do professor José Renato, o que daria continuidade aos mesmos
discursos que um dia ele se viu envolto em suas aulas de educação sexual no
ensino fundamental. Mas quase não contive meu entusiasmo ao me deparar com a
“verdade” do corpo feminino que Hermila inventou para si, o que pode propiciar a
essa Grande Dama um olhar diferenciado à fisiologia humana e as questões de
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gênero em suas aulas de Ciências vindouras. Observei com cuidado o acanhamento
de Konrad em versar sobre a trinca corpos-gêneros-sexualidades, mas me admirei
quando essa Grande Dama decidiu que o filme que faria com o roteiro de sua vida
teria como personagem principal não ele próprio, cedendo o protagonismo ao seu
primo homossexual que havia sofrido tanto preconceito durante a infância.
Tamanha sensibilidade por parte desse futuro professor pode abrir caminhos para
uma prática de ensino em que as sexualidades dissidentes não sejam por ele
menosprezadas.
Por um lado, estranhei a incapacidade de Zezita em diferenciar “corpos” de
“sexualidades”, o que pode acarretar em suas aulas que abordem a trinca corposgêneros-sexualidades o privilégio pelo aparato morfofuncional em detrimento de
aludir também as “fantasias, valores, linguagens, rituais, comportamentos,
representações mobilizadas ou postos em ação para expressar desejos e prazeres”
(LOURO, 2007b, p. 210). Por outro lado, me vi confiante em vislumbrar as
provocações das memórias de Maria e as possibilidades dessa professora em
formação encontrar um Corpo Sem Órgãos em suas aulas, um corpo rasgado pelo
acontecimento, que se abre ao devir, que não é aprisionado pelo registro do
momento. Assim, desarranjando a sequenciação dos currículos de Ciências, Maria e
seus alunos e alunas podem vivenciar novos desejos, novas potências, andarilhar
outros territórios. Ambiciono esse encontro de um Corpo Sem Órgãos para a
professora Maria porque essa foi a única Grande Dama a ter em mãos a trinca de
ases: Dentre as suas colegas, apenas Maria conseguiu presumir a conexão existente
entre corpos, gêneros e sexualidades.
E o que dizer de quando Alice relatou o momento de sua vida em que se
apercebeu como alguém assinalada como uma mulher, a partir de uma memória
que evoca uma relação pueril entre comprimento de cabelo e gênero? Por um
momento cheguei a pensar na possibilidade de essa Grande Dama futuramente
utilizar-se desses mesmos estereótipos problemáticos em suas aulas. Porém,
contrapondo a essa visão, Alice tratou de me aliviar. Pontuou que o seu real
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interesse como docente é mesmo falar sobre feminismo em suas aulas, em ser uma
professora que proporciona aos seus alunos o acesso às temáticas que envolvem a
trinca corpos-gêneros-sexualidades, mesmo que para isso não seja preciso anunciálas formalmente. Por fim, se Violeta oferece uma imagem controversa sobre o seu
“corpo estranho”, e, portanto, a sua imagem sobre o que seria um corpo no geral,
simultaneamente ela sinaliza a percepção que há uma miríade de artefatos
ensinando como devem ser os nossos corpos e, consequentemente, produzindo-os.
A partir de cada uma dessas imagens postas em jogo por essas futuras professoras,
pude inferir o que elas podem propiciar em se tratando de suas futuras práticas de
ensino, o que se torna mais produtivo que simplesmente auferir se tais imagens são
boas ou ruins, positivas ou negativas, ou quaisquer outras maneiras de valoração.
E quanto à questão que moveu essa pesquisa? Afinal, minha vida daria um
filme? Essas Grandes Damas consideram as suas memórias passíveis de uma escrita
roteirizada? Conseguiram enxergar no traçado de suas reminiscências uma obra
cinematográfica se erigindo? Uma memória é matéria de escrita, uma matéria que
pode ficcionalizar-se? Intentando chegar a essas respostas, compus um modo
fictífico-cienticional de experimentar com a vida. Assim, pude cartografar as
memórias dessas Grandes Damas no que elas tinham a me dizer sobre corpos,
gêneros e sexualidades e, concomitantemente, analisar se essas futuras professoras
vislumbravam suas vidas como possíveis obras de arte. O que consegui burilar
diante dessa matéria bruta foi um encontro com desejos, afetos, potências, alegrias,
linhas de fuga... Mas também pude perceber receios, inquietações, Grandes Damas
que acreditavam que suas vidas dariam, no máximo, um filme de baixa bilheteria,
daqueles que não chamariam a atenção do grande público. Escolher um biografema
para transmutá-lo em roteiro cinematográfico também não foi uma tarefa fácil.
Afinal, em se tratando de memórias que trazem à tona vivências que circundam os
corpos, gêneros e sexualidades, nem sempre essas recordações são agradáveis.
Quando chegavam a esses biografemas mais hostis, as Grandes Damas
gaguejavam, tropeçavam nas palavras, demoravam-se na construção das sentenças,
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se perdiam em suas falas. Mas em momento algum desistiram. Permaneceram fieis
a essa traição do vivido, escamoteando a “verdade” em prol de um enlace com a
ficção e irrompendo linhas desfiguradas na rememoração do que se passou. São
damas iminentemente fellinianas! Exortam o cinema-falsidade na escrita de si e
advogam que “a ficção pode ir em direção de uma verdade mais aguda sobre a
realidade quotidiana e aparente” (FELLINI apud VERDONE, 2006, p. 11). Nesse
sentido, no filme de sua vida, José Renato chega ao seu corpo satisfatório, mesmo
que para ele o importante seja não o seu corpo, mas quem ele realmente é. Hermila
parte rumo a terras incertas como o protagonista de Na Natureza Selvagem, não sem
antes me mostrar a sua força feminina, que em nada se relaciona com a verdade
que construíram sobre o seu corpo. A dificuldade de saber até mesmo que
nomenclaturas utilizar quando se trata de sexualidades não-normativas não
impediu Konrad de criar um documentário em homenagem ao seu primo
homossexual vítima de homofobia. Maria parte da memória de quando foi
confundida como um garoto por buscar outros referenciais de feminilidade e
constrói um roteiro com base nas inúmeras possibilidades de se constituir uma
mulher, para além do hegemônico. É necessário que os filmes arquitetados por
essas Grandes Damas sejam, de fato, autênticos? Fellini prontamente nos responde:
“Em geral, é melhor que não sejam. O que deve ser autêntica é a emoção que
sentimos ao ver e ao exprimir” (FELLINI apud VERDONE, 2006, p. 11).
Permitir que As Grandes Damas fabulassem suas memórias e as
reescrevessem num modo fictífico-cienticional foi um procedimento de pesquisa
arriscado. Tive que me esvaziar de toda e qualquer investida de buscar o que é
possível de se considerar realidade e o que não é para poder vislumbrar a potência
de uma vida que se permite reinventar. Nas insidiosas estradas dos corpos, gêneros
e sexualidades, nem sempre é garantido aos transeuntes um escape, um novo
trajeto, um mapa ser rasgado, um outro percurso ser sugerido. Quando alguém
intenta fazê-lo, costumeiramente é admoestado e posto de volta no trânsito da
normatização, como pudemos ver a partir dos relatos de Maria. Outros e outras
sequer tentam fazê-los, com medo de reprimendas, seguindo a estrada que lhe fora
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apontada. Portanto, arrisquei. Rasguei linhas de fuga com minhas Grandes Damas
para que elas pudessem, junto a mim, reinventar aquilo que lhes era doloroso e
transformar em potência de vida. Tornaram-se Grandes Damas forasteiras,
deambulando territórios incertos de geografias de vida, vazando novas linhas de
desterritorialização, escapando das normas, abrindo-se às experimentações mais
variadas, aos encontros mais caóticos... A partir das palavras de Leonard Cohen,
sugeri: “Você pode iniciar a marcha/ Não há nenhum tambor”. E juntamente à essas
musas inspiradoras, me vi diante de um arsenal bélico de poderosas imagens
capazes de mostrar que sim, há vida no ensino de Ciências, que há possibilidades
de poesia em se tratando dessa trinca de ases, que há multiplicidades rizomáticas
no currículo do cinema, que há como encarar nossas ordinárias vidas como
verdadeiras obras de arte... E quanto à você, caro leitor, cara leitora. Sua vida daria
um filme?
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[Jukebox: a soundtrack da dissertação]

Para Deleuze (2011), “a música é a história dos devires e a potência do
devir”, um artefato que “nos arrasta para potências acima de nossa compreensão”.
As canções que compõem a jukebox dessa dissertação são variadas, de estilos,
gêneros, nacionalidades e significados diferentes. Algumas foram citadas
diretamente no texto, outras são mencionadas brevemente, enquanto outras
tocavam em alguma cena dos filmes analisados. Algumas delas possuem um peso
maior, dada a inspiração que me causaram enquanto escrevia essa dissertação. Mas
cada uma delas me arrastaram para essas potências que por vezes sequer consegui
compreender, como me alertara Deleuze.

Oração ao tempo – Maria Bethânia
Bohemian Rhapsody – Queen
Por que você faz cinema? – Adriana Calcanhotto
Anthem – Leonard Cohen
A Noite do Meu Bem – Nana Caymmi
Over the Rainbow – Judy Garland
Tudo o que eu tenho – Diana
Space Oddity – David Bowie
Ashe to Ashes – David Bowie
Hallo Spaceboy – David Bowie
Vamos comer Caetano – Adriana Calcanhotto
Drumming Song – Florence and the Machine
Between Two Lungs – Florence and the Machine
Dois pra lá, dois pra cá – Elis Regina
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