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Resumo: Neste artigo parto de uma pesquisa que investiga o binário de gênero para investir 
com as potencialidades de uma crítica pós-estruturalista que lance olhar ao espaço escolar e 
repense algumas de suas lógicas binárias, para além dos gêneros e sexualidade. Pensando a 
estrutura dualista e oposicional como uma herança da lógica ocidental, entendo que ela se 
inscreve por entre e através de todas as instituições, discursos, dispositivos. Interessa-me olhar 
os binarismos na educação escolar, através de três dimensões: o currículo, os sujeitos e o espaço 
físico da instituição. Locais que mantêm as estruturas binárias e locais que parecem 
desestabilizá-las, não-lugares. Observo, em um primeiro momento, os binários (re)produzidos, 
para então pensar os rompimentos. Para tal, (re)corro ao campo teórico de Jacques Derrida e 
Michel Foucault, em especial, que lançaram mão das desnaturalizações dos binários que 
constituem os sujeitos. Através de algumas imersões ao chão da escola, problematizo a 
binaridade como linguagem, como artefato cultural e como tecnologia de poder. 
 
Palavras-chave: Binarismos; Escola; Pós-estruturalismo. 
 
Scholar Education in a Post-structuralist perspective: throwing a look to binaries   
Abstract: In this article I start from a research that investigates the gender binary to invest 
with the potential of a poststructuralist critique that throws a look at the school space and 
rethink some of its binary logics, beyond genres and sexuality. Thinking the dualistic and 
oppositional structure as an inheritance of Western logic, I mean that it subscribes through and 
through all institutions, discourses, devices. It is interesting to look at the binarisms in school 
education, through three dimensions: the curriculum, the subjects and the physical space of the 
institution. Places that maintain binary structures and places that seem to destabilize them, non-
places. I observe, in a first moment, the (re)produced binaries, to think about the ruptures. To 
that end, I (re)run to the theoretical field of Jacques Derrida and Michel Foucault, in particular, 
who have used denaturalization of the binaries that constitute the subjects. Through some 
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immersions to the school floor, I problematize binarity as a language, as a cultural artefact and 
as a technology of power. 
 
Keywords: Binarisms; School; Post-structuralism. 

 
 

Introdução 
 

ste texto é resultante de inquietações produzidas em uma pesquisa que 
problematiza os binários de gênero e sua relação com a Educação. Neste 
artigo invisto com as potencialidades de uma crítica pós-estruturalista que 

lance olhar à escola e repense algumas lógicas binárias, para além do gênero. Se tal 
estrutura dualista e oposicional é uma herança ocidental (BUTLER, 2003; HERMANN, 
2014; DERRIDA, 2001), espera-se que ela se inscreva por entre e através de todas as 
instituições, discursos, dispositivos que se construíram no ocidente. Assim, pensar os 
binarismos da escola não poderia se resumir a pensar apenas na perspectiva dos 
gêneros/sexualidades. 

Interessa-me, então, perceber quais outras dimensões possuem esse mesmo 
atravessamento e se constituem na mesma lógica. Para tal, (re)corro ao campo teórico 
de Derrida e Foucault, que lançaram mão das desnaturalizações dos binários que 
constituem os sujeitos. Através de algumas imersões ao chão da escola, objetivo 
problematizar a binaridade como linguagem, como artefato cultural e como tecnologia 
de poder (MEYER, 2012, p. 50-1). 

Avanço, assim, no esquema estrutural deste texto: após pistas sobre a constituição 
dos binarismos e seus perigos na educação, ensaio pensar alguns espaços que a escola 
tem costumado ignorar, reduzindo-os a não-lugares; esses que pretendo pensar não são 
aqueles que ela afirma enquanto inadequados, desprovidos de razão. Os lugares que 
aponto são aqueles que estão entre a sala de aula e os muros da escola – que são escola, 
mas não são aula; que estão entre as experiências do aprendizado “científico e 
legitimado” e as “badernas” – que são currículo, mas constantemente deslegitimados; 
estão entre os docentes “experientes e portadores da verdade” e os discentes “imaturos e 
inocentes”; entre a segurança e clareza do dia e os perigos e obscuridades da noite. 
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Pensando os binários 
Jacques Derrida (2001), em entrevista a Jean-Louis Houdebine e Guy Scarpetta, 

retomando algumas de suas ideias e as confrontando entre si e com outros pensadores, 
alerta para que não se perca o foco de enxergar os binários como um sistema de 
violência, imbricados em relações de poder. Assim, propõe insistentemente uma fase de 
inversão1. O autor reconhece que as categorias de um binário não se constituem em uma 
“coexistência pacífica”, mas que a violência perpassa essa relação. 

 
Um dos dois termos comanda (axiologicamente, logicamente etc.), 
ocupa o lugar mais alto. Desconstruir a oposição significa, 
primeiramente, em um momento dado, inverter a hierarquia. 
Descuidar-se dessa fase de inversão significa esquecer a estrutura 
conflitiva e subordinante da oposição. Significa, pois, passar muito 
rapidamente – sem manter qualquer controle sobre a oposição anterior 
– a uma neutralização que, praticamente, deixaria intacto o campo 
anterior, privando-se de todos os meios de aí intervir efetivamente 
(DERRIDA, 2001, p. 48, grifos do autor). 

 
Por isso, antes de lançar olhar aos rompimentos dos binarismos do espaço escolar, 

me detenho, ainda que brevemente, nos ramos significativos das violências que essa 
construção tem gerado. Nesse sentido, a escola, ao estabelecer que alguns sujeitos são 
propriamente detentores do saber e da verdade (comumente docentes), ela constitui 
outros sujeitos como incapacitados (discentes); ao instituir um ambiente propício ao 
aprendizado (comumente a sala de aula), ela institui que tantos outros são nulos (fora 
dos muros da escola); ao privilegiar as experiências previstas em planejamentos de 
pedagogias e currículos escolares, ela subalterniza aquelas que não foram antes 
classificadas como significativas. 

Explorando um pouco mais tais exemplos, percebo em antigas pesquisas e em 
outros diálogos e leituras como essas oposições vulnerabilizam os que são nomeados 
como incapacitados, inadequados e insignificantes. Pensando com Jorge Larrosa Bondia 
(2002, p. 20) que “as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, 
funcionam como potentes mecanismos de subjetivação”. 

                                                           
1 A fase de inversão pode ser caracterizada como o movimento de desconstrução (seguindo a proposta do 
próprio autor) das relações de poder e/ou de violência que se estabelecem a partir de um binário. Em 
outras palavras, é o investimento na redução das hierarquias, nas diferenças de possibilidade de exercer o 
poder. 
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O primeiro foco de análise é fruto de inquietações de leituras, relatos informais e 
alguns contatos como contador de história no entorno do “universo infantil”. Percebo 
que a questão geracional não tem propriamente se estabelecido em um binário (com 
duas categorias apenas), de forma que observamos hoje múltiplas identidades 
geracionais (infância, adolescência, juventude, adultez, velhice etc.). Entretanto, 
considero na escola a relação de duas identidades geracionais que se posicionam em 
uma relação de poder: a criança que aprende (infância) e a pessoa adulta que ensina 
(adultez/velhice). 

A produção da infância como uma fase de incapacitados decorre da afirmação da 
fase adulta como única detentora de saberes e única capaz de produzir saberes e 
conhecimentos. Como indica Manuel Sarmento, “há uma negatividade constituinte da 
infância, que, em larga medida, sumariza esse processo de distinção, separação e 
exclusão do mundo social” (SARMENTO, 2005, p. 368). A negatividade apontada pelo 
autor se constitui a própria etimologia da palavra – infância: in-fans, aquele que não 
fala. O binário capacitado/incapacitado se constrói e silencia um polo, constrói uma 
geração muda, sem possibilidades de desejos2. 

O exemplo seguinte se situa na oposição adequado/inadequado que me agita 
quando questiono a construção dos currículos e conhecimentos escolares disciplinados – 
bem como as próprias disciplinas escolares. Em entrevistas narrativas que tive com 
professoras de Biologia da Educação Básica e estudantes durante a realização da minha 
pesquisa acerca de práticas da Educação Sexual, ouvi algumas críticas e desconfortos 
em relação ao saberes que estudantes traziam para a sala de aula – principalmente os 
que se construíam sobre prazer e relação sexual. O que tais estudantes produziam como 
conhecimento através de suas experiências sexuais (prazerosas ou não) e também 
quando assistiam filmes (pornôs, em especial) era encarado como um saber sujo (para 
usar as palavras das/dos próprias/os estudantes), um saber inválido para a sala de aula e 
para todo o currículo escolar. 

Os conhecimentos foram disciplinados e hierarquizados: existem conhecimentos 
limpos para a sala de aula e conhecimentos sujos. Para Julia Varela, a instituição de 
“saberes disciplinares e disciplinarização dos sujeitos são as duas faces de um processo 
que atravessa o conjunto da organização escolar” (VARELA, 2010, p. 94). Nesse 

                                                           
2 É importante sinalizar que, apesar da construção desse dualismo e da produção social da criança como 
um sujeito sem voz, muitas medidas sociojurídicas reivindicam a proteção dessa fase geracional, 
garantindo-lhes, acima de tudo, segurança; bem como para o restante da sociedade. 
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sentido, além da produção de um binário que permite ou recusa saberes (e também os 
transforma para torná-los aceitáveis), são produzidos, na mesma lógica, sujeitos 
adequados e inadequados. 

Por fim, lanço olhar ao binário que institui a escola – ou, para ser específico, a 
sala de aula – como lugar legítimo do saber e outros espaços de socialização como 
insignificantes. Defendo, aqui, sala de aula enquanto uma heterotopia3 e, logo, como 
constituída e constituidora de uma ideia de local privilegiado – e, mais que isso, próprio 
– para a construção de conhecimentos. Ela é continuamente entendida como o local 
significativo para aprender, para “se tornar alguém na vida”, para se constituir enquanto 
sujeito, para corrigir os desvios. E, nesse entendimento, produz os lugares para além da 
escola como insignificantes, desviantes, impossibilitadores de um sucesso pleno. 

Para Michel Foucault, as sociedades complexas criaram as heterotopias de 
desvio (em substituição às heterotopias de crise das antigas sociedades). Esses lugares, 
agora, são destinados aos desviantes da norma que rege uma dada sociedade – como o 
próprio autor exemplifica: prisões, hospitais psiquiátricos etc. Ora, se entendermos a 
sala de aula como um espaço que regra os comportamentos e identidades sociais, 
empregando-lhes sentidos e significados, ela também se enquadra nessa descrição. Esse 
regramento se dará a partir da (des)valorização, do aceite, da recusa, do reforço, da 
punição, enfim, das produções de sujeitos. A sala de aula corrige o que entende por 
desvios comportamentais e identitários – podemos pensar no regime heteronormativo 
que uma aula (re)produz, por exemplo. Quem passa por uma sala de aula e é entendido 
como desvio será “corrigido” por ela ou será expulso.  E mais, ainda que algum sujeito 
não passe – por diversos motivos –, ele será influenciado por ela quando for cobrado 
por saberes, posturas e incorporações oriundas e adquiridas pelos indivíduos 
escolarizados. 

Assim, pensar a sala de aula como heterotopia e, ainda, pensá-la como espaço 
encadeado em um binário, implica em considerar que a obrigatoriedade de se inserir no 
espaço escolar (estar regulamente matriculada/o) pode indicar essa constituição de não 
existência de Educação para além da sala de aula: uma institucionalização da produção 
de saberes, da socialização. Se “de fato cada heterotopia tem um funcionamento preciso 

                                                           
3 Conceito desenvolvido por Michel Foucault que sinaliza “lugares reais, lugares efetivos, lugares que são 
delineados na própria instituição da sociedade e que são espécies de contraposicionamentos, espécies de 
utopias efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais 
que se podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados e 
invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente 
localizáveis” (FOUCAULT, 2003, p, 415). 
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e determinado no interior da sociedade” (FOUCAULT, 2003, p. 417), a sala de aula 
cumpre, de maneira institucionalizada, o papel de manter-se como legitimadora de 
saberes, produção dos mesmos, (re)produtora de relações de poder e espaço de 
socialização. 

Parece-me nítido que todos os exemplos de binarismos se entrecruzam, 
reforçando-se mutuamente. O saber produzido por estudantes fora da sala de aula acerca 
de assuntos convencionalmente não colocados no currículo é excluído. Todos os 
exemplos convergem numa mesma direção quando apontam que, indo ao encontro do 
que dizem Roger Deacon e Bem Parker, “a generalização da normalização opera através 
da criação de anormalidades que ela [a educação], então, deve tratar e reformar” 
(DEACON; PARKER, 2010, p. 105). Assim, os mecanismos institucionalizados da 
escola, produzindo os espaços e sujeitos incapacitados, inadequados e insignificantes, 
viabilizam e justificam as violências disciplinares para os assujeitamentos. Derrida vai 
instituir o combate (ou resistência) a essas ações investindo no conceito da fase de 
inversão, que possa desconstruir a hierarquização desses binários. 

Essa fase, no entanto, não se pode reduzir a uma fase temporal (que terá 
cronologicamente um início, meio e fim). É nesse sentido que acredito na importância 
desse ramo de reflexões e olhares sobre os binarismos neste texto: 

 
Quando digo que essa fase [da inversão] é necessária, a palavra “fase” 
não é, talvez, a mais rigorosa. Não se trata aqui de uma fase 
cronológica, de um momento dado ou de uma página que pudesse um 
dia ser passada para podermos ir simplesmente cuidar de outra coisa. 
A necessidade dessa fase é estrutural; ela é, pois, a necessidade de 
uma análise interminável: a hierarquia da oposição dual sempre se 
reconstitui (DERRIDA, 2001, p. 48). 

 
Rompendo com os binários 

Cabe, agora, retornar ao pensamento que movimentou o início deste texto. 
Sinalizar os lugares invisíveis ao binário. Jacques Derrida fez o mesmo movimento com 
marcas textuais que situa como 

 
“indecidíveis”, isto é, unidades de simulacro, “falsas” propriedades 
verbais, nominais ou semânticas, que não se deixam mais 
compreender na oposição filosófica (binária) e que, entretanto, 
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habitam-na, opõe-lhe resistência, desorganizam-na, mas, sem nunca 
construir um terceiro termo, sem nunca dar lugar a uma solução na 
forma dialética especulativa (DERRIDA, 2001, p. 49). 

 
Nesse sentido, o autor seleciona uma série de termos que dizem dessa não-

binaridade. Alguns exemplos são: o hímen (que não seria nem a virgindade em si, nem a 
consumação do ato sexual; “nem o fora nem o dentro”); o espaçamento (“nem o espaço 
nem o tempo”); o pharmakon (“nem o remédio nem o veneno, nem o bem nem o mal, 
nem o dentro nem o fora, nem a fala nem a escrita”) (DERRIDA, 2001, p. 50). A 
utilização do “nem/nem” marca a negação das identidades fixadas e, em especial, a 
quebra com a conjunção “ou” – tensinando, às vezes, a introdução do “e”. Os exemplos 
de Derrida podem ser encarados como não-lugares: termos que nos desestabilizam, que 
nos deslocam quando tentamos um enquadramento identitário. 

Penso, em concordância com os exemplos binários já explorados na seção 
anterior, três não-lugares (que não representam nem no nível mais alto/nem no nível 
mais baixo das hierarquias) que a escola cultiva; bem como suas potencialidades no 
processo educativo. 

Como ponto de partida dessa empreitada penso as juventudes como lugares-
sujeitos que escapam do binário previsto na Educação Básica da criança/adulto, 
estudante/docente, quem aprende/quem ensina. Os sujeitos das juventudes são 
construídos social, política e culturalmente como a transição: estão ainda no percurso 
que os levarão a ser sujeitos da adultez, independentes e responsáveis. São-lhes 
concedidos direitos civis parciais, lhes são cobrados deveres também parciais. A 
preocupação de diversas instituições sociais com as identidades das juventudes é 
recente. Para a família ocidental (até poucas décadas), por exemplo, a criança passava à 
idade adulta por transformações corporais que indicavam já ter o direito (dever) do 
casamento. Para a Igreja um ritual marcava essa passagem, representada pela virada de 
uma fé que necessitava de orientação para uma fé madura (escolhida e confirmada). 
Assim, ainda que sempre tenha existido sujeitos entre os 14 e 29 anos (idade 
comumente reforçada como juventude), poucos significados identitários eram 
empregados a essa faixa etária em específico: ou se era criança ainda, ou se era adulto. 
A própria lógica das instituições e artefatos culturais estavam preparados para esse 
binário. Em outras palavras, sua categorização atual como algo à parte do binário da 
infância/adultez foi-se realizando ao longo do curso histórico dessas instituições. 
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Pensando nas Juventudes dentro da escola: se é jovem como estudante, é-lhe 
instituído o não-lugar de saber mais que uma criança e menos que uma/um docente; se 
é jovem como docente, irá ocupar o não-lugar de saber suficientemente bem um grupo 
de conteúdos específicos, porém ainda está em formação, precisando de experiência. 

Para Cristiano Bedin da Costa, 
 

Do jovem, invariavelmente, diz-se: ele é aquele para quem o mundo 
está alhures. Ao meio do caminho entre o livre ser infantil e as 
exigências da vida adulta, o hoje no qual se instalam as juventudes 
parece ter a dupla materialidade de um papel rascunho, mas também 
descarte (COSTA, 2013, p. 396, grifos do autor). 

 
Nesse sentido, e sendo o meio do caminho – uma identidade de trânsito – que nos 

agita, acredito que a juventude, apenas por estar, causa inquietação e desestabiliza a 
oposição binária em questão. Não romantizo as juventudes empregando-lhes ares que 
invariavelmente seriam revolucionários. Invisto, no entanto, que a simples presença se 
transforma num desconforto, numa exigência de uma forma de trabalho docente (desde 
a formulação de um currículo até a construção do conhecimento em uma aula) que seja 
diferente da pensada para uma criança: que esteja, no mínimo, preparada para o 
confronto (não a dúvida, mas o debate), para a expressão (clara ou não) de 
contentamento/descontentamento, para o questionamento de metodologias e para o 
encontro com saberes já experienciados há um tempo (e por vezes já habituais). 

As juventudes em seu meio do caminho fazem saltar as experiências, tornando-as 
possibilitadoras de escolhas. Desestabilizam também pela pluralidade: a idade pode, por 
vezes, as unir enquanto categoria, mas são as experiências que vivenciaram que, 
principalmente, as vão definir. Quantas são as pessoas, quantas são as experiências. As 
identidades escolares que foram se construindo desde a infância vão se diferenciando, 
pluralizando pela socialização. Alberto Melucci (1997, p. 12-3) aponta que o 
movimento juvenil (e aqui entendo movimento como as ações de socialização que as 
juventudes irão pensar para si: desde uma festa até uma ocupação política de um espaço 
público) se constituirá por uma rede de diferentes identidades que testarão experiências 
e pontos de vista. Como analisa o mesmo autor, as ações realizadas pelas juventudes, 
diferentes daquelas que as pessoas da infância irão realizar, sinalizam para a solução de 
“um problema relacionado não somente com as suas próprias condições de vida, mas 
também com os meios de produção e distribuição de recursos de significado” 
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(MELUCCI, 1997, p. 13). Nesse sentido, a presença das juventudes na escola e suas 
consequentes ações ora irão desafiar algumas lógicas binárias estabelecidas, ora poderão 
reforçá-las. 

O segundo local não-binário que me proponho a pensar é aquele que se constitui 
entre o adequado e o inadequado dentro dos currículos escolares. Conteúdos e 
disciplinas escolares que estão, como estão, fixados no meio do caminho, na passagem 
para a legitimidade de ser um conteúdo/disciplina considerado/a relevante. Abstrato, 
mas exemplificarei. 

Antes, entretanto, devo alertar para o significado que dou à legitimidade. Tomo-
a aqui como uma propriedade daquilo que a estrutura define como legítimo: aquilo que 
apraz a “boa conduta e moral”, que o Estado inclui nas suas ferramentas de controle da 
Educação Básica (conteúdos previstos para o Exame Nacional do Ensino Médio – 
ENEM, por exemplo) e que já não é constituído como um local de disputa. Nesse 
sentido, o aprendizado sobre o reto como um canal para a defecação é algo legítimo, 
entretanto o aprendizado sobre o prazer anal não o é (e aqui se coloca o binário). 
Quando penso em um local não-binário, penso em um local de forte disputa, que, por 
exemplo, o Estado legitimou em certa instância apenas (não compondo completamente 
todas as ferramentas que estruturam a Educação Básica) e que está em uma condição de 
constante reafirmação de sua importância. 

Assim, consigo exemplificar a partir de dois locais: tanto o de conteúdos, quanto 
o de disciplinas escolares. Quanto ao primeiro, acredito ser composto por blocos de 
conteúdos como educação socioambiental, relações de gênero, sexualidade etc. Todos 
esses já configuram em alguns documentos oficiais que legislam e regulam a Educação 
Básica como adequados; entretanto, ainda não constam inteiramente em livros didáticos, 
currículos mínimos, projetos políticos pedagógicos das unidades escolares etc. Nesse 
sentido, ainda não estão legitimados em todos os espaços de (re)produção do 
conhecimento escolar. 

Quanto ao segundo local, o de disciplinas escolares, recorro aos estudos de Ivor 
Goodson (1997, p. 31) para entender que elas estão em uma estrutura maior que 
“incorpora e define os objetivos e possibilidades sociais do ensino”. Dessa forma, todas 
as disciplinas escolares conquistaram legitimidade por alcançarem (através de diferentes 
contextos e jogos políticos) as grades curriculares das escolas. Entretanto, nem todas 
estão em posição de legitimidade: existem aquelas contornadas de um significado de 
importância e que configuram em todas as ferramentas do Estado de controle da 
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Educação Básica (presentes no ENEM, na Prova Brasil, em concursos públicos, em 
agendas específicas e mesmo na aprovação de estudantes através de conceitos/notas 
num ensino seriado), como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e mesmo 
Língua Estrangeira; e aquelas que, mesmo enquanto disciplinas, quase que não são 
legitimadas no espaço escolar – e fora dele – como tal: Artes, Educação Física, 
Filosofia, Sociologia. Assim, essas últimas são ainda não-locais: entre a invalidação e a 
completa legitimação; permanecem muitas vezes ignoradas e abrindo frentes de 
resistências a algumas imposições também binárias que circulam a escola. 

Tanto conteúdos quanto disciplinas inteiras se localizam, assim, em locais não-
binários dentro de um currículo que prescreve o adequado e o inadequado, mas que, 
claramente, também é campo de disputa pelos dois lados criados. 

 O currículo prescritivo e o interesse dos grupos dominantes estão 
imbricados em uma parceria histórica poderosa que estrutura 
essencialmente o currículo e efetivamente subverte qualquer tentativa 
de inovações ou reformas. As prescrições fornecem “regras do jogo” 
bem claras para a escolarização, e os financiamentos e recursos estão 
atrelados a essas regras (GOODSON, 2007, p. 246). 
 

Por fim, me coloco a pensar na transgressão do último dos binários: o 
significativo/insignificante. Lugares comuns, mesmo estando dentro dos muros da 
escola e se inserindo na sua dinâmica de horários e regras – e, assim, ganhando 
significado de escola –, podem não ser encarados como potencialmente educadores, 
nem como potencialmente frutos de ignorância (como é vista a rua, a praça do bairro ou 
mesmo a casa); são vistos como locais escolares transitórios. Como aponta Juarez 
Dayrell (1996, p. 147), na escola “o território é construído de forma a levar as pessoas a 
um destino: através dos corredores, chega-se às salas de aula, o ‘lócus’ central do 
educativo”. De novo, nos situamos no meio do caminho. Entretanto, é inocente acreditar 
que um corredor, um pátio, uma cantina ou atrás da escola sejam simples lugares onde 
estudantes irão transitar, sem dar-lhes outro significado que não esse. 

 
Os alunos, porém, se apropriam dos espaços, que a rigor não lhes 
pertencem, recriando neles novos sentidos e suas próprias formas de 
sociabilidade. Assim, as mesas do pátio se tornam arquibancadas, 
pontos privilegiados de observação do movimento. O pátio se torna 
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lugar de encontro, de relacionamentos. O corredor, pensado para 
locomoção, é também utilizado para encontros, onde muitas vezes os 
alunos colocam cadeiras, em torno da porta. O corredor do fundo se 
torna o local da transgressão, onde ficam escondidos aqueles que 
“matam” aulas. O pátio do meio é re-significado como local do 
namoro. É a própria força transformadora do uso efetivo sobre a 
imposição restritiva dos regulamentos. Fica evidente que essa re-
significação do espaço, levada a efeito pelos alunos, expressa sua 
compreensão da escola e das relações, com ênfase na valorização da 
dimensão do encontro (DAYRELL, 1996, p. 148). 

 
 Através dos exemplos dados por Juarez Dayrell é perceptível que os locais 

escolares para além da sala de aula são pontos chave para a socialização escolar e, como 
tal, para a formação dos sujeitos. Além disso, ao passarem pelas apropriações e 
ressignificações se tornam dimensões desestabilizadoras do binário em questão: a que 
espaços para além das salas de aula são tão educativos e formadores de sujeitos quanto 
essas.  

 
Considerações finais 
 As autoras e autores das perspectivas pós-estruturalistas têm muito a contribuir 
com esses estudos e seus textos caminham para o fomento dessa discussão como um 
dos pontos chave para desconstrução, desnaturalização ou dessacralização de 
identidades e relações. Uma vez que os binarismos estão presentes na lógica da 
construção do pensamento ocidental, é interessante, como mostra Neurivaldo Pedroso 
Junior (2010, p. 12), ao analisar a obra de Jacques Derrida, que se traga para a 
fundamentação teórica pensadoras e pensadores que não participaram essencialmente 
dessa lógica (ou que procuram subvertê-la) – além das/dos utilizados; escritos não 
ocidentais podem ser potentes para a discussão; os binarismos se cruzam, de forma a 
reforçar os locais impostos na hierarquia – nesse sentido, poderiam também os não-
binários se entrecruzarem? 

A desconfiança de todos os aparatos de que o binarismo se utiliza se faz 
necessário para a compreensão da formação de uma identidade não-binária. Como 
indica Kanavillil Rajagopalan (2000, p. 121), a interrogação sem piedade nos leva à 
desconstrução da oposição de “pares de termos como natureza/cultura, 
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realidade/aparência, causa/efeito, língua/fala, fala/escrita, significante/significado, 
homem/mulher e por aí vai”. 

 
E talvez nossa vida ainda seja comandada por um certo número de 
oposições nas quais não se pode tocar, as quais a instituição e a prática 
ainda não ousaram atacar; oposições que admitimos como 
inteiramente dadas: por exemplo, entre o espaço privado e o espaço 
público, entre o espaço da família e o espaço social, entre o espaço 
cultural e o espaço útil, entre o espaço do lazer e o espaço do trabalho; 
todos são ainda movidos por uma secreta sacralização (FOUCAULT, 
2003, p. 413). 

 
Considero enriquecedor pensar as lógicas binárias que cercam o espaço escolar. 

Michel Foucault apontou para o binarismo como uma dimensão construída também pela 
sacralização que cerca nossas relações, identidades e instituições. A considerar que, de 
acordo também com Nadja Hermann (2014), a oposição binária é uma herança 
metafísica da ocidentalidade, os binários dentro da escola estão sim imbricados com 
algo sacro, que é produzido e reproduzido cotidianamente. Por fim, reforço a pergunta 
de Anne Fausto-Sterling (2006, p. 60): “por que usar dualismos para analisar 
gramaticalmente o mundo?”. 
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