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Introdução

Tem este estudo o objetivo de analisar o processo de disciplinamento
que ocorre na escola e elege a sexualidade como o eixo central do discurso
ético. Os elementos normalizadores investem contra o corpo dos jovens ades-
trando suas práticas sexuais. Todavia, as transgressões desencadeiam pro-
cesso de emancipação marcadas pelas disputas que se estabelecem com as
máquinas que adestram os seus gestos, sonhos e segredos. Revelar os seus
segredos e expectativas que se lançam ao futuro e, ao mesmo tempo, derra-
mam nos seus símbolos e gestos, os códigos que transgridem o instituído
valorativo fazendo emergir novas composições sígnicas e novos elementos
axiológicos.

A transgressão juvenil é ancorada na possibilidade da vida e do sonho.
O sonho de um lugar ou de um campo de fantasia que se lança ao mundo
quebrando os códigos de oposição que se fundam numa binária lógica
opositora. É que a antinomia é marca de possibilidade enquadrada na norma
que se fixa nas construções simbólicas previamente elaboradas pelos deten-
tores dos campos axiológicos. Quebrar a eternidade dos conceitos é, na rea-
lidade, livrá-Ios da morte e da inutilidade.

A juventude explode os ritos. Assombra o perplexo mundo impeditivo
de sentidos. Revela nos seus campos simbólicos a alma que entoa lentamen-
te a cadência refinada de gestos, afagos e afetos. O seu mundo é um mundo
em construção. Um mundo devir que gira e faz girar os múltiplos sentidos da
vida. É a marca da potência que destitui a rigidez da senilidade. Se essa for a
dimensão do mundo, nesse caso, todos no mundo em-cadeados transgredire-
mos o mundo.

Passaremos a expor nesse trabalho o investimento das máquinas de
moer a juventude. São acompanhadas de longos ritos que os obriga a imiscuí-
rem-se no seu interior e revelá-Io como toda a eternidade que se Ihes apresen-
tam e, ao mesmo tempo, a falta de sentido e/ou expectativa que circundam os
desejos juvenis. É que o dado pode ser retirado. O segredo revelado. O invisível
pode ser enxergado e visualizado na sua interioridade. O abismo inatingível que
separa homem e mundo pode sobreviver na planície da alma moderna. Os sen-
tidos que apontam para um lugar melhor e prometem a felicidade podem estar
tão dispersos quanto os fluxos de saberes que acompanham a vida dos jovens.
As normas e as verdades apresentadas na sua eternidade podem escapar pela
intensidade das linhas de fuga e se reencontram em novos territórios polifônicos
da linguagem juvenil.
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Juventude, subjetividade e as várias faces da interdição escolar

o poder não é somente aquele que dissolve, que diz não, que reprime e
destrói os corpos dos indivíduos, mas sua função é essencialmente produtiva.
Na realidade, esse poder que toma a forma de disciplinamento induz ao prazer,
produz discurso e individualidade. Essa novidade trazida por Foucault(1986) já
é bastante clara nas obras da década de 70. Conforme assinala Machado (1986),

Parece-me, em suma, que a manutenção assinalada por livros como
Vigiar e Punir, de 1975, e a Vontade Saber, de 1976, primeiro volume
da História da Sexualídade, foi a introdução nas análises históricas
da questão do poder como um instrumento de análise capaz de expli-
car a produção dos saberes (Machado, In. Foucault, 1986a, p. X).

É esse aparecimento da disciplina que envolve, para Foucault, todo um
ritual discursivo capaz de penetrar não somente as instituições de
disciplinamento, que Goffman (1992) denominou de instituições totais, como
também a própria vida cotidiana. Segundo Deleuze (1988),

Uma das idéias essencIaIs de Vigiar e Punir é que as sociedades
modernas podem ser definidas como sociedades "disciplinares", mas
a disciplina não pode ser Idenlificada como uma instituição nem como
um aparelho, exatamente porque ela é um tipo de poder, uma
tecnologia que atravessa todas as espécies de aparelhos e de insti-
tuições para reuni-Ias, prolongá-Ias, fazê-Ias convergir (Deleuze,
1988, p.35).

Essa dimensão do disciplinamento é, também, incorporada à sexuali-
dade, pois acaba gerando (como também ocorre nas prisões) um discurso
ético, cuja mediação se estrutura nos mecanismos disciplinadores.

A produção do poder, no caso específico da sexualidade, está fundada
em pressupostos éticos em que o corpo é normalizado e, ao mesmo tempo,
adestrado, para seguir os padrões de disciplinamento e/ou produtores de dis-
cursos. É, então, que Foucault estabelece um retorno à Antigüidade, mesmo
que tenha iniciado a História da sexualidade no contexto da modernidade,
tentando, assim, mostrar ou detectar elementos que possibilitem a compreen-
são de um dos principais interlocutores que é a produção da ética cristã em
torno da sexualidade. De acordo com Foucault(1990):

Ao retomar assim, da época moderna, através do cristianismo, até a
antigüidade, pareceu-me que não se poderia evitar uma questão ao
mesmo tempo muito simples e geral: Por que o comportamento se-
xual, as atividades e os prazeres a eles relacionados, são objetos de
uma preocupação Moral? Por que esse cuidado ético que, pelo me-
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nos em certos momentos, em certas sociedades ou em certos gru-
pos, parece mais importante do que a atenção moral que se presta a
outros campos não obstantes essenciais da vida individual ou coleti-
va como as condutoras alimentares ou a realização dos deveres cívi-
cos? (Foucaull, 1990, p. 130).

Esse cuidado ético com a sexualidade deve ser mostrado nas suas
práticas efetivas. Na realidade, está ligado a um grande sistema de interdição,
principalmente sobre o corpo dos jovens. Isso porque esse sistema se liga ao
problema da transgressão que constituiria, nessa imensa engrenagem de ades-
tramento do corpo juvenil, a chamada falta grave. Para Foucault:

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedi-
mentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a
interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que
não se pode falar tudo em qualquer circunst~ncia, que qualquer um,
enfim, não pode falar de qualquer coisa (Foucault, 1996, p. 9).

Essa interdição, na realidade, desdobra-se em dois canais fundamen-
tais de diálogos. Impõe-se na formatação discursiva, construindo, assim, limi-
tes para a política e a sexualidade. Conforme Foucault (1996), por mais que o
discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem
revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder (Foucault,
1996, p. 10).

Todavia, a sexualidade não está amparada somente no sistema de
interdição. Como sugere Foucault(1990), o problema fundamental a ser anali-
sado deveria ser: de que maneira, por que e sob que forma a atividade sexual
foi constituída como um campo moral?

Consoante sua ideação (1990), o cristianismo teria associado a sexua-
lidade ao mal e ao pecado. Sua finalidade deveria ser, então, essencialmente
procriadora e, no interior do casamento. É bastante conhecida a maneira pela
qual São Francisco de Sales exaltava a virtude conjugal e apresentava como
modelo o elefante, que deveria ser uma referência a ser seguida. Foucault(1990)
mostra-nos essa passagem citando o livro Introducion à Ia vie dévote 11I,39,
sobre o elefante.

...ele nunca troca de fêmea e ama ternamente aquela que escolheu
e com a qual, no entanto, só acasala a cada três anos, e somente
por cinco dias, e tão secreta mente que jamais alguém o viu nesse
ato; entretanto ele é visto no sexto dia quando, antes de qualquer
outra coisa, vai diretamente ao rio no qual lava todo o corpo, não
querendo de modo algum retomar ao seu bando sem antes purifi-
car-se. Não temos aí belas e honestas disposições? (Sales, Cil por
Foucaull, 1990, p.20).
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A interdição, contudo, não cabe somente à sexualidade. É na escola
que a disciplina e a imposição normativa ganham vigor. A disciplina organiza
o espaço. Isso deve servir para localizar em qualquer momento o jovem aluno,
colocando-o sob os "cuidados" de olhares atentos e prontos a intervir para
manter a ordem e o bom andamento das atividades previamente planejadas.
Esse mesmo espaço dever ser dividido em quantas parcelas se façam neces-
sárias, sem que as repartições indecisas possam perturbar os corpos marca-
dos pelos códigos e temores impostos pelas "delícias" normalizadoras. No
Vigiar e Punir", Foucault(1986, p. 131) afirma ser necessário que se faça a
localização imediata do indivíduo, pois cada um tem o seu lugar nesse deta-
lhado quadriculamento,

o espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto
corpos ou elementos há a repartir. É preciso anular os efeitos das
repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado dos indiví-
duos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa;
tática de antideserção, de antivadiagem; de antiaglomeração
(Foucault,1986,p. 131).

Para que o bom adestramento exista de forma eficiente em toda a sua
meticulosidade são necessários certos recursos postos à disposição dos es-
paços disciplinares. Inicialmente, é necessário um espaço de visibilidade, onde
a disciplina possa apresentar-se em suas múltiplas faces e o olho do poder
instaure-se em cada milímetro, em cada detalhe, revelando assim, o seu sig-
nificado múltiplo.

o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo
de olhar; um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a
efeitos de poder. e onde, em troca, os meios de coerção tornem clara-
mente visíveis aqueles sobre quem seaplicam (Foucault,1986,p. 153).

Isso faz com que Machado ( 1986 a), assinale:

Na organização espacial, se baseia na "pirâmide de olhares" forma-
da por médicos, enfermeiros, serventes; extrai da própria prática os

I O lançamento do livro Vigiar e punir teve grande repercussão pela novidade que
trazia em tomo do poder disciplinar que atua profundamente nos corpos dos indivídu-
os, transformando-os em elementos dóceis e, principalmente, que sirvam à grande
engrenagem do sistema. Essa temática da disciplina retoma um ano e meio depois, no
grande projeto da História da sexualidade. La volonté de savoir é um livrinho fini-
nho e no entanto parece concentrar todo o pensamento de Foucault. Aos olhos do
autor, porém, não passa de um prelúdio, o prólogo para uma série de investigações
históricas que devem confirmar a hipótese inicial (ERIBON, 1990, P. 254).
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ensinamentos capazes de aprimorar seu exercício terapêutico. Mas,
além de serem interrelacionadas, umas servindo de ponto de apoio
às outras, essas técnicas se adaptam às necessidades específicas
de diversas instituições que, cada uma à sua maneira, realizam um
objetivo similar, quando considerados do ponto de vista político (Ma-
chado, 1986a, XVIII).

É desse ponto que se pode pensar o jovem no espaço escolar. Anali-
sar a constituição desse novo sujeito que integra o referido espaço é reencon-
trar papéis múltiplos da subjetividade, recompondo na historicidade que lhe é
devida um novo sentido, se é que se pode buscar um sentido sem cair nas
armadilhas conceituais da filosofia moderna. Faz-se necessário que a
tematização do sujeito não seja envolvida em uma aura transcendental, de
conformidade com o pensamento de Kant (1983), sem história e a-temporal,
ou recaindo-se nos emaranhados lógico-conceituais da Fenomenologia do
Espírito, de Hegel (1992). O sujeito é, ao mesmo tempo, constituinte e cons-
tituído na história. É o elemento criador, produtor e constantemente demolidor
de sentidos, destruidor de normas, produtor de sonhos e artffice do acaso. É
esse sujeito complexo que se move nos escombros da temporal idade e ame-
aça a docilidade racionalista das técnicas pedagógicas. O sujeito, em Foucault,

Não é dado definitivamente na história, mas constítui-se no interior dela.
Não pode mais ser visto como núcleo de todo conhecimento e a fonte de
manifestação da liberdade e de eclosão da verdade. Ao contrário, antes
de origem e fonte, o sujeito é produto e efeito (Fonseca,1995,p. 75).

Todavia, esse sujeito é analisado no presente. É aí que Foucault pre-
tende estudar a constituição do sujeito moderno e as sucessivas práticas dis-
ciplinares que tentam a todo custo transformá-Io em sujeito/obieto. Esse
processo é moderno, pois que não se poderia falar em constituição do sujeito
na Antigüidade. Como escreve Fonseca:

Não se fala em constituição de um sujeito na Antigüidade Clássica,
porque houve naquele domínio um mecanismo de subjetivação que,
elaborando uma identidade que seria assumida como própria, teria
constituído um sujeito. Daí Foucault afirmar que o que se percebe
entre os gregos é a busca do indivíduo em constituir-se enquanto
mestre de si, não havendo assim algo que se aproximasse à consti-
tuição de um sujeito como ocorre na atualidade (1995,P. 26),

95
Essa subjetivação tem sua genealogia na relação saber/poder e, nes-

se caso, o sujeito poderá ser adestrado conforme as técnicas e táticas discipli-
nares produzidas no cotidiano. Tem-se, assim, na opinião de Pignatelli ( 1995),
um sujeito obediente. Esse sujeito
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É produzido e sustentado por um poder pouco notado e difícil de
denunciar: um poder que circula através dessas pequenas técnicas,
numa rede de instituições sociais tais como a escola. Em geral, prá-
ticas tais como o exame e outras pequenas técnicas - tabelas, gráfi-
cos, formulários - fabricam e fixam (objetificam) o indivíduo e sua
diferença à medida que acumulam e ordenam uma massa de signifi-
cações. Ninguém escapa ao próprio posicionamento nessa opera-
ção eficiente, produtiva, em forma de rede (Pignatelli,1995,p. 129).

Nesse caso, estamos diante de uma multiplicidade de práticas discipli-
nares das quais ninguém pode escapar. O cotidiano é repleto de sujeições e o
indivíduo é, conseqüentemente, produzido pelo poder. De acordo com Foucault
(1986 a, 131), pensar no poder é pensar na sua forma capilar de existir.

No ponto em que o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge
seus corpos, vem se inserir em seus gestos, suas atitudes, seus dis-
cursos, sua aprendizagem, sua vida cotidiana (. ..). Também é verda-
de que foi a constituição deste novo poder microscópico, capilar. que
levou o corpo social a expulsar elementos como a corte e o persona-
gem do rei (Foucault, 1986a, 131).

Frente a tais questões, pode-se pensar no que é específico da discipli-
na na escola, que pode atuar de forma velada através de pequenas técnicas
(e, nesse caso, seria muito difícil a identificação) ou de forma transparente,
como no caso da prisão, que segundo Foucault (1986 a, 73), é o único lugar
onde o poder pode se manifestar em estado puro em suas dimensões mais
excessivas e se justificar como poder moral. Mesmo assim, consoante pensa
Fleuri (1994, 58), a relação saber-poder aparece de forma conflitiva. Contudo,
será que o poder só se manifestaria em sua pureza no espaço carcerário, ou
poderíamos detectar elementos de visibilidade no interior da escola?

Conclusão

96

Máquinas de puir, maquinas que incorporam nos seus mecanismos de
funcionamento os corpos dos jovens. Eles são os principais alvos de ação
desses equipamentos que lançam e cortam os seus fluxos. Isso pode ser em
lugares múltiplos. Um lugar retraído e sórdido que abala os prantos e desen-
cantos pelos mecanismos da crueldade e punição.

É máquina de matar e/ou de fazer sofrer. É uma engrenagem punitiva
com discurso de ressocialização. É a constituição de um poder extremamente
organizado com detalhes minuciosos que produzem a dor cercada da culpabi-
lidade. Interdita o sonhona ânsia destruidora de um suposto perdão. E um
lugar de conflitos marcados nos corredores escolares e quase invisíveis que
podem ser vistos na medida em que se constitui o olho do poder.
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Esse lugar destituído é povoado por corpos jovens que anseiam a li-
berdade. Em seu nome lançam as suas linhas de fuga ao lado de fora. Criam
um campo imaginário de felicidade. Sonham com o lado de fora da sala de
aula ou transportam a escola para um mundo "quase melhor".

Todavia, a escola passa a ser um desses lugares de interdição. Não
bastasse a produção de um discurso ético sobre a sexualidade a disciplina é
lançada aos jovens como uma condição de sobrevivência no mundo. É um
alto preço que se paga. Isso pode simplesmente ser quebrado pela capacida-
de de transgressão que reside na vida humana. A juventude passa então a se
constituir como um grande pólo de transgressão e de loucura. É nela que
residem os compassos de uma cadência instituída na beleza da liberdade.
Para tal, há que se pensar em uma educação que se funde na âncora enigmá-
tica da paixão, loucura e transgressão.
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