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Objetivo do Minicurso
Compreender as condições de existência
discursivas na constituição do discurso sobre a
sexualidade humana em alguns textos de
Beauvoir e Foucault: possíveis contribuições
para práticas de leitura e reflexão na educação
sexual em escolas.

CONDIÇÕES HISTÓRICAS DE
PRODUÇÃO DE FOUCAULT E BEAUVOIR

SIMONE
BEAUVOIR

São contemporâneos. Fizeram parte dos acontecimentos
de maio de 1968 na França.
Diferenciam-se em suas escolhas teóricas e
filosóficas. Mas ambos se constituem como rupturas.
Década de 1940 Beauvoir ao lançar o Segundo Sexo
impacta o mundo, questionando valores patriarcais,
problematizando a naturalização das relações entre
homens e mulheres, as quais determinavam a
inferioridade do feminino.
Desde os anos 1950, Foucault questiona as estruturas
do pensamento ocidental, desnaturalizando a razão
ocidental que criou verdades absolutas e científicas
sobre os sujeitos e sociedades, verdades que fizeram do
homem ocidental o modelo de experiência ideal. A partir
do essencialismo, do existencialismo e
transcedentalismo discute gênero e sexualidades não
apenas enquanto construções sociais, mas como
dispositivos de controle das subjetividades.

MICHEL
FOUCAULT

Simone-Lucie-Ernestine-Marie
Bertrand de Beauvoir
1908 * Nasce em Paris – 1986 † Morre em Paris
Formação Letras, Matemática e Filosofia.
Professora, escritora e filósofa.
Escrita híbrida insere-se em vários gêneros: livros de
memórias e autobiografias, romances, novelas, tratados e
ensaios.
A obra O SEGUNDO SEXO é uma das mais significativas
contribuições para reflexão sobre as questões da sexualidade,
especialmente, sobre a construção do feminino na cultura
europeia, editado em 1949, até hoje provoca seus leitores a
se posicionarem perante a existência não só do feminino, mas
também do masculino, neste momento em que a sexualidade
humana é um dos temas mais importantes da pauta das
discussões sobre gênero.
Fonte:
http://www.wagnercampelo.com/simonedebeauvoir/apresenta.htm
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Na infância, na adolescência, a leitura não era
apenas minha distração predileta, mas também a
chave que me abria o mundo. Ela me anunciava
meu futuro: identificando-me com heroínas de
romance, através delas pressentia meu destino.
Nos momentos ingratos de minha juventude,
salvou-me da solidão. Mais tarde, ajudou-me a
ampliar meus conhecimentos, a multiplicar minhas
experiências, a compreender melhor minha
condição de ser humano e o sentido de meu
trabalho de escritora.
(…) Somente a leitura, com uma economia
extraordinária de meios – apenas um volume em
minha mão -, cria relações novas e duráveis entre
mim e as coisas.
Simone de Beauvoir. Balanço Final. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990
[1972]. pp. 153-154.
Fonte:
http://www.wagnercampelo.com/simonedebeauvoir/apresenta.htm

-

Lançado em 1949, livro ensaístico sobre a condição
da mulher a partir de diversos pontos de vista:
sociológico, cultural, científico e histórico;
-

-

Obra considerada uma das mais relevantes do
século XX em nível filosófico;

Considerada como discurso fundador do feminismo,
por ser obra enciclopédica, por abordar a identidade
feminina e a diferença sexual;

-

Tese: a mulher foi culturalmente ensinada a ser o
outro, a ser inferior ao homem, Beauvoir propõe fazer
a mulher perceber sua situação histórica para que a
mesma encontre o caminho da libertação, sobretudo,
desnaturalizando o conceito de fêmea inferior. A
mulher enquanto sujeito foi criada sob os panos de
fundo de sua cultura.

-

O volume I coloca em pauta e descreve a
condição da mulher, numa abordagem
histórica da sexualidade, fazendo um
dialogismo
com
ciências
humanas,
econômicas, biológicas, etc.. A construção
discursiva parte de um tempo cronológico,
tanto do ponto de vista histórico, quanto do
ponto de vista das várias fases da existência
feminina: desde a infância, passando pela
adolescência, juventude, casamento até a
maturidade quando já há condições de opção
pela liberdade existencial.

-

A voz da autora coloca-se como uma VOZ
SOCIAL, produto de seu tempo e de seu
espaço;

PARA QUEM BEAUVOIR FALA?
QUAL SEU LUGAR DISCURSIVO?
NA CONSTITUIÇÃO DE SEU DISCURSO COM
QUEM DIALOGA?

-

Numa sociedade marcada por valores
nitidamente patriarcais, desolada por um
nacionalismo abalado pelo pós-guerra,
Beauvoir ao criticar valores como a guerra e
o capitalismo, ocupa um lugar de autoria
contraditório:

-

MITO DE LIBERTAÇÃO para uma parte de
mulheres e feministas;

-

MULHER CORRUPTORA DOS VALORES
FRANCESES para os conservadores de
direita francês.
(SILVA, Vanuza Souza)

Segundo Vanuza Souza Silva (UFAL),

“Os discursos, como diz Foucault, são
acontecimentos. No Brasil “O Segundo sexo”
conseguiu ser para as feministas um livro
fundamental para a mudança de pensamento,
mesmo sendo a cultura brasileira marcada pela
prática política conservadora. Os arquivos, os
jornais brasileiros criaram uma dada visibilidade
sobre Simone de Beauvoir e seus textos. Lygia
Telles, Marlise de Matos Almeida, Alda Mota são
nomes de algumas escritoras feministas dos anos
60 se inspiraram no projeto de escrita de Beauvoir.
(...) atribuem a escritora francesa a ideia de que ela
desnaturalizou a condição da mulher, no Brasil e no
mundo.” (p.4)

“Não se nasce mulher: torna-se mulher”
Frase de abertura do volume II

-

O gênero/ o feminino é uma construção social,
cultural, histórica sobre o sexo;

-

A produção intelectual, e as condições de afeto
incluindo a sexualidade são as bases da relação
contratual entre Beauvoir e Sartre, até hoje não
muito bem compreendida
e assimilada,
repercute diretamente no destino das obras da
filósofa, na produção discursiva de ambos, em O
SEGUNDO SEXO, a posição assumida pelo
feminino existencial autora determina a forma de
construção de seu texto.

-

“A EXPERIÊNCIA VIVIDA” que complementa o
título da obra, não se refere somente aos relatos ali
contidos e que denunciam a condição do feminino,
mas também se refere a uma possibilidade,
experimentada pela autora, assim, a experiência da
autora é uma dado fundante da construção textual;

-

Apresenta na sua escrita maior didatismo, fazendo
uso corrente dos textos testemunhos e relatos;

-

O LUGAR DA MULHER é sempre apresentado no
âmbito familiar, social, econômico e ideológico, mas
já mas já predeterminado. Os discursos sobre a
condição feminina são monológicos, apresentam a
forma como se exerce a opressão sobre o feminino,
em termos biológicos, históricos, sociais e políticos,
demonstrando uma hierarquia entre sexos, em que
o feminino sempre é inferior;

Masculino

Fêmea

Racionalidade
Cultura
Mente, alma

Corpo
Natureza
Emoções

O papel dos homens é
ser pai da família e
governar a sociedade.

O papel das mulheres é o
de gerar e criar filhos.

-

A VOZ DIALÓGICA E DIALÉTICA da autora
apresenta uma obra intensa, lúcida, fustigante. A
procura de um espaço de leitura e de leitores, um
espaço de debates e construção de novas
significações.

-

Uma VOZ que enuncia novo/velho discurso sobre a
condição feminina e de sua sexualidade; posta
como produto de um tempo.

-

Essa VOZ DIALÓGICA, uma vez que dialogava
com vários discursos reconhecidos como o da
biologia, da psicanálise, da literatura, da história, da
filosofia, entre outros, e mais os depoimentos,
estes um espaço para as vozes femininas;

-

CONSEQUÊNCIA, ampliação das questões da
sexualidade humana incluindo reflexões sobre
tabus e preconceitos.

-

O caminho da libertação e a mulher
independente são as temáticas com que se fecha
a discussão sobre as condições do feminino na
década quarenta;

-

CONCLUSÃO DE BEAUVOIR:

- Há condições para a mulher construir-se como ser
livre e independente, mas que ainda a sua condição
econômica, moral, social, e psicológica não facilita
essa evolução, e mesmo aquelas que se libertam
economicamente não conseguem vencer as
restrições de outros aspectos existenciais, como a
liberdade sexual, por exemplo.

-

A mulher livre está apenas nascendo e os
homens estão aceitando essa nova condição
existencial do feminino, acontece que como
todas as possibilidades da mulher foram
sufocadas e perdidas para a humanidade é já
tempo de deixá-la correr todos os riscos e tentar
a sorte em seu interesse e no de todos.

-

Homens e mulheres devem trabalhar juntos.

-

Homens e mulheres devem respeitar uns aos
outros como iguais, embora haja diferenças.

RELAÇÕES ENTRE FOUCAULT E BEAUVOIR

SUJEITO FOUCAULTIANO

SUJEITO SARTREANO

Não é condenado à qualquer tipo de
determinação ou condição
Construído pelos processos de
subjetivação, os quais transita em
diferentes modalidades discursivas

Condenado a ser livre
Condição inviolável e necessária
Impulsionado pelas escolhas
Ser que se faz pela existência no
mundo

DIFERENÇA CONCEPÇÃO DE SUJEITO

RELAÇÕES ENTRE FOUCAULT E BEAUVOIR

PENSAMENTO FOUCAULTIANO
O sujeito nasce das condições de
emergência dos discursos de saber
de uma época, o “eu” não é fechado
nos paradigmas inatistas

PENSAMENTO EXISTENCIALISTA
Sujeito em Beavouir se faz na
liberdade: “Ninguém nasce mulher,
mas se faz mulher”
O SER se constrói a partir das
escolhas, nenhuma determinação
ôntica acompanha sua
subjetividade.

APROXIMAÇÃO: crítica à noção essencialista do sujeito, determinado
por uma substancialidade inata

O QUE É SER MULHER?
“O próprio enunciado do problema sugere-me uma
primeira resposta. (...) Um homem não teria a ideia de
escrever um livro sobre a situação singular que
ocupam os machos na humanidade. Se quero definirme, sou obrigada inicialmente a declarar: “Sou uma
mulher”. Essa verdade constitui o fundo sobre o qual
se erguerá qualquer outra afirmação. Um homem não
começa nunca por se apresentar como um indivíduo
de determinado sexo: que seja homem é natural. (...) O
homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a
ponto de dizermos “os homens” para designarmos os
seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido
singular do vocábulo vir o sentido geral da palavra
homo.” (Beauvoir, p.9).

Afirma Beauvoir,

“O homem que constitui a mulher como um
Outro encontrará nela, profundas cumplicidades.
Assim, a mulher não se reinvindica como sujeito,
porque não possui os meios concretos para
tanto, porque sente o laço necessário que a
prende ao homem sem reclamar a reciprocidade
dele, e porque muitas vezes, se compraz no seu
papel de Outro”.

A condição de assujeitamento do discurso da mulher é
trabalhada por Foucault nos regimes de saber que
disciplinam os corpos e seus sujeitos na obra História da
Sexualidade.

Quando Beavouir questiona porque que a mulher
não opera esse resgate de sua importância e
essencialidade no mundo ao qual faz parte. A
resposta se esboça nesta longa história de
assujeitamento que se intensificou e aprofundou
dois séculos antes, seja pelo controle moral das
pulsões, seja por necessidade política de
economia das taxas de fertilidade e saúde social.

PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA SOBRE SEXUALIDADE

Metroid, um
jogo de vídeo
da Nintendo
(1986), propõe
uma introdução
ao trabalho de
Beauvoir.

http

http://www.openculture.com/2016/01/the-feminist-theory-ofsimone-de-beauvoir-explained-with-8-bit-video-games.html

PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA SOBRE SEXUALIDADE

TODO DISCURSO ENTRA EM UMA ORDEM

O Projeto de Lei 8035/2010, que aprova o Plano Nacional de
Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, trazia termos
próprios da ideologia de gênero: “igualdade de gênero e de
orientação sexual”, “preconceito e discriminação por
orientação sexual ou identidade de gênero”. O Senado
Federal, porém, em dezembro de 2013, aprovou um
substitutivo (PLC 103/2012) que eliminou toda essa
linguagem ideológica e ainda acrescentou como diretriz do
Plano a “formação para o trabalho e a cidadania, com ênfase
nos valores morais e éticos em que se fundamenta a
sociedade” (art. 2º, V).

Enem 2015
http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/questao-sobre-feminismo-no-enem-2015-e-lembrada-nas-redes-sociais.html

Temer e a mulher, Marcela, ao
lado da presidenta Dilma
Rousseff durante cerimônia de
posse no Palácio do Planalto

PRÁTICAS DISCURSIVAS

PRÁTICAS DISCURSIVAS

Aproveitando a polêmica
gerada pela publicação da
Veja sobre Marcela Temer,
a ONG MaxMello acaba
de lançar a campanha
Bela, Recatada e Sem Lar.

http://www.pontodevistaonline.com.br/belas-recatadas-e-sem-lar-campanha-aposta-em-viral-para-adocao-de-cadelinhas

/

DRAMATIZANDO: ECOS DA VOZ DE BEAUVOIR EM
FERNANDA
“A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido,
embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é
irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim.
Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o
futuro encerra, como também não ignoro que é o meu
passado que define a minha abertura para o futuro. O meu
passado é a referência que me projeta e que eu devo
ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu
saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as
minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que
espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje?
Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar
da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente,
o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi
num mundo de homens guardando em mim o melhor da
minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do
que viver sem tempos mortos.”

ARQUIVO N
Simone de Beauvoir
https://www.youtube.com/watch?v=4M4QQMRio0I

