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Algumas perguntas sobre a relação entre educação e prazer

Em nossa época o prazer tem ganhado um enorme privilégio na área da educação ou pelo menos em relação ao ideal que dela temos. Acreditamos que no campo da Filosofia da Educação, vale a pena colocar algumas implicações do fato do prazer ser um desses conceitos que outorgam sentido às nossas tarefas.
Michel Foucault acredita que os discursos contra a repressão sexual têm alguma coisa de proféticos. Precisamente ao afirmar que existiu repressão durante séculos, quem pronuncia o discurso se coloca, de alguma maneira “fora do poder” (Foucault, 1999/1976, p.12), ao mesmo tempo em que antecipa uma liberdade futura. Foucault duvida de que a repressão do sexo seja uma evidência histórica, de que o poder funcione reprimindo, e, finalmente, de que esse discurso que tenta criticar a repressão não faça parte daquilo que denuncia (Cf. Idem, p. 14-15).
Cabe esclarecer desde o começo que não pensamos que se deveria fundar uma nova educação com base no desprazer, mas questionamos essa naturalização que outorga ao prazer um certo estatuto de palavra mágica -quase curinga- que quando pronunciada gera rápidos e fáceis consensos em torno das questões de como, porque e para que educar. Ainda que o prazer sexual não seja central em nossa pesquisa, a crítica de Foucault é pertinente porque, além da repressão sexual, coloca em questão essa oposição naturalizada entre prazer/libertação por um lado, e desprazer/repressão por outro, que é justamente o que nos propomos repensar. 
Para desenvolver a nossa reflexão vamos separar dois problemas nela envolvidos, que remetem ao campo da Filosofia da Educação. O primeiro é conceitual: tentaremos colocar o que entendemos por prazer, o que entendemos por desejo e as relações que podem se estabelecer entre ambos. O segundo problema é político e filosófico-educacional: iremos considerar as relações entre poder, desejo e prazer no campo das teorias e das práticas educacionais; em outras palavras, nos perguntaremos quais as implicações em termos políticos, de se dispor certo espaço pedagógico ao prazer ou ao desejo.


Prazer e desejo. Desejo e prazer.

O que entendemos por prazer, o que entendemos por desejo? Existem inúmeras definições e posições teóricas para responder esta pergunta. Mas se o que se pretende é afirmar uma concepção de prazer oposta à repressão e à totalização das situações de ensino-aprendizagem, as críticas que Deleuze e Guattari fizeram em particular no Anti-Édipo (1976/1972) a certa idéia de desejo e de prazer vão nos ajudar a pensar. 
Em “Introdução à vida não fascista”, prefácio à edição em inglês do Anti-Édipo (Foucault, 1977), lemos que na França “ser unha e carne com Marx e não deixar seus sonhos vagabundearem muito longe de Freud” (Idem) foi o estilo predominante até a segunda metade dos anos 70. Mas no final da década observa-se uma mudança de rumo. Percorrendo e explorando esses rumos que “não se conformavam mais ao modelo prescrito pela tradição marxista” (Idem) e visavam “uma tecnologia do desejo que não era mais freudiana” (Idem), é que aparece o Anti-Édipo, em 1972.
Enquanto Deleuze escolhe pensar a partir do conceito de desejo, Foucault decide refletir a partir do conceito de prazer (Deleuze, 1994). As razões de Foucault parecem estar relacionadas com o fato do desejo ficar sempre entendido em torno à repressão e à falta. Mas Deleuze explica que para ele, desejo “não é estrutura ou gênese” (Idem), mas processo, ou seja, não é uma instância originária, senão que é uma produção sem lei. O desejo “implica sobre tudo a constituição de um campo de imanência ou de um ‘corpo sem órgãos’ que se define por zonas de intensidade” (Idem), sobre o qual se fazem agenciamentos. Chama-se corpo sem órgãos por oposição a todo tipo de organização, portanto, à interpretação psicanalítica da constituição do eu através da falta e à organização do corpo em geral.
Trata-se aqui de não pensar o inconsciente em termos de representação, porque a representação reenvia sempre a um original, a um roteiro a um arquétipo, a um modelo, a um molde e nesse sentido é contrária à produção que é caótica, e que apresenta sempre linhas de fuga. Trata-se de pensar um inconsciente que “não é um teatro, ele é uma fábrica” (Deleuze, 2001).
Assim, para Deleuze e Guattari o sujeito é produzido como um resto, sempre descentrado, não considerado como uma identidade fixa: “o sujeito se estende sobre o contorno do círculo cujo centro foi abandonado pelo eu” (Idem, p.29). Porque o desejo, em vez de remeter à subjetividade, a coisas ou pessoas, em vez de ser produzido por alguém, é produtividade não pessoal nem voluntária.
O prazer enquanto culminação se opõe ao processo, parece “interromper o processo imanente do desejo” (Idem). Interromper o desejo é territorializá-lo. Segundo Deleuze é possível pensar um desejo que, não carecendo de nada, “resguarda-se tanto quanto possível de prazeres que viriam a interromper seu processo” (Idem).
Deleuze e Guattari propõem pensar uma ontologia para além da psicanálise e para além das categorias de sujeito e objeto: o que há são fluxos e cortes, o que eles chamam de máquinas conectadas com máquinas, processos. As máquinas não são sujeitos ou objetos, e os fluxos também não supõem essas unidades. Não desejamos enquanto sujeitos algum objeto perfeitamente recortado, um objeto na sua unidade, ou algo que represente esse objeto originário, Deleuze confirma no Abécédaire, (2001/1997); ao contrário, sempre se deseja um conjunto, um agenciamento, uma “paisagem”, se deseja em eles, que têm sido por sua vez sempre já produzidos pelo próprio desejo. Agenciamento contra sujeito, objeto e falta. Desejo produtivo contra desejo-carência. Linhas de fuga contra inconsciente como teatro. Esquizofrenia contra interpretação.

Poder, prazer, desejo.

Um segundo problema, antecipado nos parágrafos anteriores é: quais as relações do prazer e do desejo com o poder? Acreditamos que é importante pensar no âmbito da educação as conseqüências políticas de uma certa concepção do desejo.
No Anti-Édipo (1976/1972), desejo e repressão não se pensam necessariamente como contrários: pode-se desejar precisamente aquilo que nos reprime. De fato é o desejo o que tem produzido sempre já de alguma maneira uma determinada organização do campo social, tanto as suas linhas de fuga como os seus dispositivos mais repressivos. Ele por si só não garante nem uma coisa nem a outra, só produz.
Para Deleuze e Guattari o desejo não é uma instância de nossa interioridade reprimida pela sociedade. Não é que o desejo, estando no nível da imaginação, se oponha ao real, o desejo é o real mesmo. Portanto não tem dívida nenhuma com a realidade, não produz a imagem daquilo que a realidade sempre posterga, mas produz a realidade mesma. Assim, “a produção não é nunca organizada em função de uma falta anterior, é a falta que vem a alojar-se, vacuolizar-se, propagar-se de acordo com a organização de uma produção prévia” (Deleuze e Guattari, 1976/1972, p. 45). O desejo pode ser fuga, não está condenado a ser falta. Organiza as repressões mais atrozes tanto quanto produz as linhas de fuga mais revolucionárias. O desejo perdeu aquele valor político de força a ser liberada porque ele é anterior à repressão e à libertação: “não há senão o desejo e o social, e nada mais” (Idem, p. 46).
Eis os perigos da territorialização: o poder tranqüilizador do prazer (poder de clausura); o desejo como falta (condena da carência e de carecer sempre o mesmo e da mesma maneira) ou como espontaneidade (lugar originário, sempre igual a si mesmo). Essas concepções do prazer e do desejo nos afastariam da inquietude, o desconforto, a procura, o processo, para nos territorializar novamente: professor, aluno, saber. 
Nesse contexto, o poder não está colocado nas suas oposições clássicas (pensemos particularmente num exemplo: indivíduo-Estado), mas nem por isso desaparece. Ele passa a formar parte de outro tipo de jogos. A concepção afirmativa do desejo (contra aquela que o faz nascer da falta) rejeita a submissão a um tipo de interpretação e nesse movimento, afasta-se de certos dualismos tradicionais: desejo-repressão, sujeito-objeto, interioridade-exterioridade, nos obrigando a recolocar uma série de atitudes e supostos político-educativos. 
Não podemos fazer com que o desejo traga para a escola as suas linhas de fuga: não parece interessante se traçar como objetivo uma maneira (ou um método) para esse deslocamento, simplesmente porque o desejo não depende da vontade. Mas podemos, sim, saber dessa tensão e talvez desenvolver uma escuta particular que não esqueça que a força do desejo está amarrada à sua fragilidade, ao perigo constante da sua territorialização. 
Uma educação que pensasse o desejo como acontecimento, dever-se-ia afastar da intenção de planejar, reproduzir, preparar, mas também de interpretar, particularmente de interpretar ao aluno, de atribuir-lhe desejos, de adivinhar-lhe prazeres, em fim, de diagnosticá-lo. Daí proviria a sua potência, mas também a sua dificuldade. Eis todo um programa para tirar o desejo e o prazer do lugar no qual costumam ser colocados na escola, e pensar dentro dela uma nova política do desejo. 

Considerações finais

Há prazeres e desejos que estão explícita ou implicitamente banidos do âmbito escolar. Há outros que, pelo contrário, a escola acolhe ainda que prevendo para eles momento e lugar. Acreditamos que o momento (e também, claro, o lugar teórico) que se reserva ao desejo e ao prazer na educação é uma dessas características que falam por si só do sentido que lhe outorgamos.
A pedagogização do prazer (ou seja, sua utilização para reforçar certos aprendizados) tanto como a sua postergação (o discurso que promete o prazer de culminar com o processo ainda que o processo mesmo seja penoso), falam de um processo que se fecha sobre si mesmo, que submete o desejo, que fica amarrando as suas linhas de fuga. 
Talvez essas linhas apontam para um lugar que não é a escola, porque ainda a escola se pensa a si mesma como devedora de um saber que não se produz nela, de uma política que ela só obedece, de um desejo que a transcende. É por isso que perguntamos: será que numa escola na procura de sentidos imanentes e não de fins e de modelos transcendentes a relação com o prazer e o desejo –e, portanto com as possibilidades de mudança - poderia ser outra? Será que uma escola tal e possível? 
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